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توطئة 

 كحده اهلل إال إلو ال أف كأشيد لو ىادم فال يضمؿ كمف لو مضؿ فال اهلل ييده مف ،كنستعينو نحمده هلل الحمد إفٌ 
: بعد أما ،كرسكلو عبده محمدان  كأف لو شريؾ ال

فإف لكؿ أمة تاريخان يمثؿ مجمكعة األحداث كالمكاقؼ التي مرت بيا تمؾ األمة خالؿ الحقب الزمنية المتتالية، كالتي 
. أسيمت في البناء الحضارم لتمؾ األمة

كىذه األحداث كالمكاقؼ منيا ما ىك ايجابي يفتخر بو الناس ،كمنيا ما ىك سمبي يستفاد منو كدركس ينبغي 
فالتاريخ اإلسالمي حافؿ بيا، كالعالـ كمو يعرؼ ما حصده  (االيجابيات)االعتبار بيا، كتجنب تكرارىا ،فأما األكلى كىي 

تاريخ المسمميف مف حسنات طيمة الحقبة الزمنية التي كاف لو فييا سمطاف ،فانتشر العمـ كالعمماء، كأينصؼ الناس 
كعاشكا في رخاء كعدؿ ،كلـ يقتصر ىذا الخير عمى المسمميف بؿ عٌميـ كغيرىـ ،ككؿ ىذا الخير انتشر مف خالؿ 

المبادئ السامية المنبثقة عف العقيدة الصافية،كالتضحيات الجسيمة الغالية،كلـ يقتصركا في دعكتيـ عمى السيؼ كالرمح 
كما يزعـ بعض دعاة الشـؤ كأذنابيـ ،بؿ تعددت السبؿ كتنكعت األسباب في ذلؾ،حتى فتح اهلل عمى يد تجار ال عالقة 

ليـ بالسيؼ كال بالقمـ آذانان صمان كقمكبان غمفان،كأما السيؼ كالرمح فكانا الدرع الحصيف الذم يحمي بالد المسمميف مف 
. أطماع الطامعيف

. فالتاريخ اإلسالمي أنساني بكؿ ما تحمؿ ىذه الكممة مف معنى ،كحؽ لنا أف نفتخر بو كتشرئب األعناؽ
: كرحـ اهلل مف قاؿ

ممكنا فكاف العدؿ منا سجية   فمما ممكتـ سالت بالدـ أبطح 
كأما عف ىاتيؾ السمبيات في تاريخ المسمميف كالتي يجعجع بيا بعض المغرضيف،فالباحث اليقظ المنصؼ 

: ،مسٌيسة ألىداؼ كأغراض شتى ،كىي في الحقيقة ال تتعدل عف ككنيا (مفتعمة)يجدىا في الغالب 
كردت في كتب التاريخ التي لـ تشترط الصحة في الركايات ،ألنيا عنيت بجمع الركايات حسب، كتاريخ الطبرم - 1

قصد جمع الركايات كاألحداث التاريخية دكف نقد كتفتيش ،كلك (ىػ310)كطبقات ابف سعد كغيرىما، فاإلماـ الطبرم ت
شاىد عمى ذلؾ،كلك قصد نقدىا عمى طريقة  (تيذيب اآلثار)أراد أف يعمد إلى نقدىا لما عجز فيك ناقد بارع ،ككتابو 

النقاد ألصبح حجمو أضعاؼ أضعافو ،كألفنى عمره في أكلو،،كتاريخو عمى ما فيو إال أنو عمؿ كبير، فجزاه اهلل خيران 
عمى ىذا الجيد العظيـ الذم تفطف لو في كقت مبكر،كلكال ىذا العمؿ لفاتت عمينا ركايات كثيرة ، كقد تضمف كتابو 

. ركايات صحيحة كىي كثيرة،كفيو أيضان مف القصص الباطمة كاألحداث المنكرة التي يشيد القمب ببطالنيا
مصدر كؿ المؤرخيف ،فتجد الحادثة الكاحدة - مثالن –أنيا كردت في كتب اختصرت تمؾ الكتب،إذ إٌف تاريخ الطبرم - 2

. تتكرر في أكثر مف مصدر فيظف مف ال يحسف البحث أنيا تقكية لمركاية كاألمر ليس ىكذا
قد ترد في مصادر باطمة غير مكثقة عند أىؿ العمـ، كمركج الذىب لممسعكدم،كمقاتؿ الطالبييف،كاألغاني ألبي فرج - 3

. األصفياني ففييما أكابد كطامات
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قد تأتي حادثة ما بركايات عديدة ،كبألفاظ مختمفة كفي كتب شتى ،فتمفؽ الركايات الصحيحة بغيرىا ،كتدلس ألفاظ - 4
أك بغير قصد فيقع في مثمو عالـ نحرير .بعضيا ببعض إما بقصد مف رجؿ مبتدع مريض ،أك ليكل سياسي كىكذا 

يخطئ في نسبتيا أك تتداخؿ عميو األلفاظ،كما كقع لإلماـ الناقد المحقؽ شيخ اإلسالـ ابف تيمية رحمو اهلل تعالى في 
،كالصحيح أنيا لـ تأت مف طريؽ صحيح عنو كلـ يذكرىا أحد مف ركاة  (1)إلى عمر ( أىجر رسكؿ اهلل )نسبة قكؿ 

. ،كالعصمة هلل كلرسكلو - كما يقاؿ- كما أظنيا إال سبؽ قمـ.األثر بسند معتبر
كقد يأتي اسـ أك كنية لرجؿ كذاب أك مبتدع مكافقان إلماـ معتبر عند أىؿ العمـ مشيكر بو،فيينسب إليو قكؿ مستنكر -5

: يظنو بعض الناس ممف ال يميزه أنو قكؿ لذاؾ اإلماـ ،فمف أمثمة ذلؾ
كىذا مف أئمة العمـ (ىػ128إسماعيؿ بف عبد الرحمف بف ابي كريمة الككفي األعكر ت)فيناؾ السدم الكبير:السدم 
. السدم الصغير الكذاب الرافضي الخبيث :كاآلخر .الثقات

محمد بف جرير بف يزيد بف كثير اآلممي أبك جعفر الطبرم ):فيناؾ الطبرم الثقة اإلماـ المفسر المحدث : ككذا الطبرم 
. لو مؤلفات في مذىبو(محمد بف جرير بف رستـ الطبرم)صاحب المصنفات ،كاآلخر الكذاب رافضي خبيث(ىػ310ت 

.  كنجد اليكـ كثيران مف الكذابيف يدلسكف عمى الناس بيذه الطريقة 
: كقد توقع مثؿ تمؾ الركايات المنكرة كالباطمة في كتب الركاية المسندة كذا ألسباب*

إما أف يككف ىدؼ المصًنؼ في مصنىفو جمع الركايات عف شيكخو التي جمعيا طيمة حياتو،فيصنؼ كتابو لمناس - 1
كال يشترط عمى نفسو درجة الصحة بؿ كال حتى أدنى درجات القبكؿ،فالشيخ أنما ألؼ كتابو ليجمع فييا حديثو ليس غير 

،أك أنو خٌرج الركايات فقط كلـ يحكـ عمييا بحكـ معيف فينقميا  (ىػ360)فيرتبو عمى طريقة المعجـ كاإلماـ الطبراني ت
. كغيره " كنز العماؿ"عمى كجييا،كيترؾ األمر عمى مف بعده ،كىك معذكر بذلؾ،كما في كتاب 

أك أف تككف تمؾ الركايات كردت في مصنفات اشترط أصحابيا الصحة كلـ يكفقكا إلى ذلؾ فأطمقكا اسـ الصحيح - 2
عمى مصنفاتيـ فظف مف ال يميز أنيا ركايات صحيحة  

فإنو زعـ أٌف ركاياتو عمى شرط صحيحي الشيخيف أك أحدىما (ىػ405)كالمستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ النيسابكرم ت
،فجاء بالقميؿ مما يقبؿ كالكثير مما ينتقد حتى مأل كتابو باألكابد كالطامات،فيأتي مف ال يعرؼ العمـ فيقكؿ صححو 

. كالحؽ أنو باطؿ منكر حكـ عميو أئمة الصنعة مف شيكخ شيكخ الحاكـ بالبطالف ،كمف تتبع عرؼ!الحاكـ 
ف كاف مف النقاد كالحفاظ المتقنيف إال أنو أكرد في صحيحو أحاديث ضعيفة (ىػ311)ككذا صحيح ابف خزيمة ت فيك كا 

ككذا كتاب المسند الصحيح عمى التقاسيـ كاألنكاع المسمى .كمنكرة فيظف بعض عكاـ الناس أنيا صحيحة لكردكىا فيو 
.   (ىػ354)ت (صحيح  ابف حباف)اختصاران 

أك يأتي في طبعة مف طبعات كتاب ما اسـ الصحيح عمى كتاب كىذه الزيادة غمط محض كقع فيو ناسخ أك محقؽ - 4
الصحيح الجامع :)ففي طبعة الشيخ أحمد محمد شاكر(ىػ279)،كما كقع في طبعة مف طبعات جامع اإلماـ الترمذم ت

                                                 

 فأجاب عنيا،أك ىي –كىي ال تثبت –فمعؿ الشيخ رحمو اهلل عرض المسألة عمى سبيؿ المجادلة أم حتى لك ثبتت .6/24منياج السنة  (1)
.  سبؽ قمـ ،كاهلل أعمـ
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،كقد اشتير باسـ السنف ،كال ضير ،الميـ أنو لـ (الجامع)،كىك غمط فاإلماـ لـ يشترط صحتو ،كاسمو عمى الصحيح (
كفيو الصحيح كالحسف كالضعيؼ كالباطؿ كما نص عمى ذلؾ مصنفو رحمو اهلل تعالى ،كىك - إصالن –يشترط الصحة 

. جامع معمؿ لـ تاممو
فيأتيؾ جاىؿ أك جاحد أك حاسد أك حاقد فيتيـ األمة بالتناقض أك بتحريؼ الحؽ كنكرانو ألنيـ ينكركف ركاية جاءت  

. فتأمؿ(!الصحيحة)في مثؿ ىاتيؾ المصنفات 
 ىك –أك يأتي شيخ متأخر أك معاصر فيحكـ باجتياده تصحيحان كتضعيفان،فيخطئ في حكمو ،فيصحح حديثان منكران  - 5

  فيأتيؾ مبتدع أك جاىؿ ليحاكـ األمة أك يحاكـ إمامان مف أئمة العمـ ككنو يضعؼ حديثان –يراه بحسب اجتياده صحيحان 
في مصنؼ ذلؾ الشيخ المتأخر أك المعاصر،كأحكاـ الييثمي في مجمع الزكائد ،أك السيكطي في الجامع الكبير 

كالصغير ،أك الشيخ أحمد محمد شاكر كالشيخ األلباني أك الشيخ شعيب األرنؤكط كغيرىـ مف المعاصريف ،ككثيران ما 
،فتأمؿ  ! أجد مف يفعؿ مثؿ ذلؾ في القنكات الفضائية اليـك

شاعة مفيكـ  ليذا كلغيره مف األسباب يجب عمى طمبة العمـ اليكـ التكجو إلى التفتيش كالنقد في الركايات التاريخية كا 
التثبت كالدليؿ في المعمكمة التاريخية كغيرىا،كضركرة تطبيؽ القكاعد الحديثية النقدية عمى الركايات التاريخية ،ال سيما 
تمؾ التي يثار حكليا الجدؿ ،ككذا التزاـ طريقة نقد أئمة الصنعة المتقدميف في التعامؿ مع الركايات الحديثية ،كالتأني 

. الشديد في أحكاميـ عمى األحاديث ،فالخطب جمؿ 
فيذه بعض أسباب تنطع بعض الجيمة بيا في اتياـ التاريخ اإلسالمي كتعكزه عمى بعض الركايات المنكرة أك 
األلفاظ المتشابية ،أك تمفيؽ النصكص زيغان في قمكبيـ أك بدعة تشربت في نفكسيـ أك حسدان منيـ ،لما سطره تاريخ 

: المسمميف مف مفاخر عظاـ كأحداث جساـ كرمكز فرائد عز التاريخ أف يأتي بمثميـ 
 

فكنا باألمس نسمع !كليس غريبان عمى أعداء اإلسالـ مثؿ ذلؾ ،كلكف العجب في ليث بعض الجيمة كالمنتحميف كراءىـ 
. ،كالعياذ باهلل-زكران - تمؾ الشبو مف محافؿ الييكد كالصميبيف،كاليـك نسمعيا مف بني جمدتنا كممف يمبسكف ثكب اإلسالـ

الذم ليس فيو إال الدماء كالقتؿ كالظمـ ،ففارس اليـك ! كفي الكقت الذم يفتخر العالـ كمو بتاريخيـ الغابر األغبر
" بكش"كالغرب يمجد الحمالت الصميبية،حتى أٌف الرئيس األمريكي !! تمجد كسرل كرستـ، كتحتفؿ بيـك النار المقدسة

نجد كثيران ممف يزعـ أنو عربي مسمـ يدكس العركبة بقدميو ،كيشنع عمى اإلسالـ ! تبجح بيا في غزكه لبالدنا اليـك 
–كأىمو،كمصداؽ ذلؾ ما تخطو أناممو كتنطؽ زكران شفتاه،فيخرج عمينا بيف الفينة كاألخرل دعيه يتيـ رجاالن لك لـ يككنكا 

كلـ يبذلكا ما بذلكا مف الميج كاألركاح لكنا اليكـ عبيدان في قصكر كسرل كقيصر؟ يتيجـ عمى جيؿ - بمف اهلل كفضمو
فريد عقـ الزماف أف يأتي بمثميـ إلى يـك الديف ،كعقمت األرحاـ أف تمد كأبي بكر كعمر كعثماف كعمي كطمحة كالزبير 

. الخ رضي اهلل عنيـ...كسعد 
 كأصحابو فشمركا كلكي يتحقؽ ليـ مقصكدىـ كتتـ ليـ مآربيـ راحكا يطعنكف في أصح الكتب التي نقمت عف النبي

كصحيح اإلماـ مسمـ بف الحجاج (ىػ256)السكاعد ،كبذلكا أكقاتيـ لمطعف في صحيح اإلماـ البخارم ت
. ،الذىيف يعدىما المسممكف أصح كتابيف في الدنيا بعد كتاب اهلل تعالى ،تمقتيما األمة بالقبكؿ (ىػ261)ت

أولئك آبائي فجئين مبثلهم  إذا مجعتنا يا جرير اجملامع 
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 كأصحابو كنصرة لمطائفة المنصكرة فجاء ىذا المؤتمر المبارؾ ليس نصرة لمصحيحيف فحسب ،بؿ نصرة لمنبي
التي مف عالماتيا اتباعيا الحؽ كتمسكيا بو ،رغـ كيد الكائديف كانحراؼ المنحرفيف كانبطاح المتخاذليف ،كتميع 

 في صحيفة مف أقامو كرعاه كشارؾ فيو ،كأعاف عميو كلك بشطر كممة ،كما ىك –إف شاء اهلل –الجاىميف ،فيذا المؤتمر 
خالص ىذيف الجبميف فإف اهلل يدافع عف الذيف آمنكا فسخرنا بعد ىذه القركف (البخارم كمسمـ  )إال داللة عمى صدؽ كا 

الغابرة لنقؼ مناصريف ليما كلكتابييما ،كسبحاف القدكس الذم أيد البخارم بالنصرة في كؿ حيف بعد تمؾ المحنة التي 
". ما كاف هلل بقي:"كصدؽ اإلماـ مالؾ رحمو اهلل لما قاؿ ! عاشيا في زمانو 

كمف ىنا كقع اختيارم عمى ىذا العنكاف الدقيؽ كالمسألة الميمة في حديث كرد في ىذيف الصحيحيف 
،كجاء في مبحثيف ،أما المبحث األكؿ فاكردت "  دراسة نقدية تحميمية فحديث رزية يـك الخميس في الصحيحي:"فأسميتو

 كطريؽ عبيد فيو ألفاظ الحديث في الصحييف كبينت األختالؼ الكاقع فييا بيف طريقي سعيد بف جبير عف ابف عباس 
: كجاء في ثالثة مطالب.اهلل بف عبد اهلل عنو
. نص حديث ابف عباس:فأكردت فيو :أما المطمب األكؿ 

. الصناعة الحديثية العالية عند البخارم كمسمـ رحميما اهلل تعالى: كأما المطمب الثاني فبينت فيو
. كذكرت المعنى العاـ لمحديث باختصار في المطمب الثالث

. كجاء في سبعة مطالب .بينت شبيات المبتدعة حكؿ الحديث:كفي المبحث الثاني
.  بكتابتومضمكف الكتاب الذم ىـ النبي:ذكرت في المطمب األكؿ

أما في المطمب . ؟كنسبتيا إلى عمرأىجر رسكؿ اهلل :ناقشت فريتيـ في قكؿ بعض الصحابة :كفي المطمب الثاني
 أتمؼ حؽ األمة لما منع ناقشت زعميـ أف عمر:كفي المطمب الرابع. حسبكـ كتاب اهللناقشت قكؿ عمر:الثالث
. الكتابة 

. (قكمكا عني فالذم أنا فيو خير مما تدعكنني):لقكؿ النبي:كخصصت المطمب الخامس
.  الثالثفي مناقشة كصايا النبي:كجاء المطمب السادس
. (....الرزية كؿ الرزية) فكضحت قكؿ ابف عباس :كأما في المطمب السابع

. ثـ ختمت البحث بأىـ النتائج كالتكصيات 
كأخيرا فيذا جيد المقؿ ،كبضاعة مزجاة ما لـ يتقبميا اهلل عز كجؿ بمنو كفضمو،كقد أفدت مف كؿ مف كتب في ىذا 

المكضكع مف العمماء كالمشايخ الفضالء السابقيف كالمعاصريف ،فإف أصبت فالحمد هلل كحده ،كاف أخطأت فبتقصيرم 
. كقمة بضاعتي

. كالحمد هلل رب العالميف 
 

 

المبحث األول 
ألفاظ حديث رزية يوم الخميس 
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كرد الحديث في أصح كتابيف بعد كتاب اهلل تعالى تمقتيما األمة المسممة بالقبكؿ ،ككذا كرد في كتب السنة 
،كالمسند لإلماـ أحمد بف حنبؿ (ىػ179)المعتمدة األخرل كالكتب األربعة،كالمكطأ لإلماـ مالؾ بف أنس رحمو اهلل ت

. كغيرىا،بألفاظ متقاربة كميا تدكر حكؿ المعاني التي جاءت في الصحيحيف (ىػ241)ت
نما ىميا جمع  كجاءت بعض األلفاظ المستنكرة في بعض المصنفات األخرل التي ال تشترط أدنى درجات الصحة ،كا 

الركايات المتعمقة بسنة تاريخية ما ،أك بحادثة ما ،أك بشخصية يترجـ ليا في كتابو كما جاء في طبقات ابف سعد رحمو 
اهلل أك تاريخ الطبرم ،بؿ كأحيانا نجد في بعض التفاسير تجد مثؿ ذلؾ، فميس مف المكضكعية العممية ترؾ الركايات 

الصحيحة المخرجة في أبكابيا كالتشبث بياتيؾ الركايات الضعيفة كالباطمة ليكل في النفس أك تأييد لقكؿ شاذ ،كىذا مف 
مف حدث عني بحديث يرل أنو كذب فيك :" أنو قاؿ عف النبي ،كمصداقو حديث المغيرة بف شعبةالكذب عمى النبي

.   (1)"أحد الكاذبيف
المطمب األول  

. نص حديث الباب
  : ككفاتو مرض النبي:قاؿ البخارم باب *

دَّثىنىا دَّثىنىا قيتىٍيبىةي  حى مىٍيمىافى  عىفٍ  سيٍفيىافي  حى ؿً  سي بىٍيرو  ٍبفً  سىًعيدً  عىفٍ  اأٍلىٍحكى بَّاسو  اٍبفي  قىاؿى  :قىاؿى  جي ًميسً  يىٍكـي :عى ا اٍلخى مى ًميسً  يىٍكـي  كى  اٍلخى
عيوي   المَّوً  ًبرىسيكؿً  اٍشتىدَّ  ـٍ  أىٍكتيبٍ  اٍئتيكًني :"فىقىاؿى  كىجى ا: فىقىاليكا تىنىازيعه  نىًبيٍّي  ًعٍندى  يىٍنبىًغي كىالى  فىتىنىازىعيكا ،أىبىدنا بىٍعدىهي  تىًضمُّكا لىفٍ  ًكتىابنا لىكي  مى
رى  شىٍأنيوي  مىٍيوً  يىريدُّكفى  فىذىىىبيكا اٍستىٍفًيميكهي  ؟أىىىجى ٍيره  ًفيوً  أىنىا فىالًَّذم دىعيكًني :فىقىاؿى ، عى اىيـٍ ، ًإلىٍيوً  تىٍدعيكًني ًممَّا خى ثو  كىأىٍكصى  :قىاؿى  ًبثىالى

كا ًزيرىةً  ًمفٍ  اٍلميٍشًرًكيفى  أىٍخًرجي كا ،اٍلعىرىبً  جى ٍفدى  كىأىًجيزي ا ًبنىٍحكً  اٍلكى سىكىتى ". أيًجيزيىيـٍ  كيٍنتي  مى  .فىنىًسيتييىا :قىاؿى  أىكٍ  الثَّاًلثىةً  عىفٍ  كى
باب ىؿ يستشفع إلى أىؿ الذمة  (3053) ككفاتو كفي باب مرض النبي  (4431) أخرجو البخارم في

.  باب إخراج الييكد مف جزيرة العرب (3168)كمعاممتيـ كفي 
. (2)مف طرؽ عف سفياف بف عيينة بو  (1637)3/1257كأخرجو مسمـ 

دَّثىنىا:كقاؿ البخارم في الباب نفسو* ًميُّ  حى ٍبدً  ٍبفي  عى دَّثىنىا المَّوً  عى ٍبدي  حى زَّاؽً  عى نىا الرَّ  عيبىٍيدً  عىفٍ  الزٍُّىًرمّْ  عىفٍ  مىٍعمىره  أىٍخبىرى
ٍبدً  ٍبفً  المَّوً  ٍتبىةى  ٍبفً  المَّوً  عى بَّاسو  اٍبفً  عىفٍ  عي ا المَّوي  رىًضيى  عى ٍنييمى  قىاؿى  عى
ًضرى  لىمَّا ًفي  ى  المَّوً  رىسيكؿي  حي اؿه  اٍلبىٍيتً  كى ـٍ  أىٍكتيبٍ  ىىميمُّكا  النًَّبيُّ  فىقىاؿى  ًرجى ييـٍ  فىقىاؿى  بىٍعدىهي  تىًضمُّكا الى  ًكتىابنا لىكي  رىسيكؿى  ًإفَّ  بىٍعضي
مىبىوي  قىدٍ   المَّوً  عي  غى ـٍ  اٍلكىجى ٍسبينىا اٍلقيٍرآفي  كىًعٍندىكي ميكا اٍلبىٍيتً  أىٍىؿي  فىاٍختىمىؼى  المَّوً  ًكتىابي  حى بيكا يىقيكؿي  مىفٍ  فىًمٍنييـٍ  كىاٍختىصى ـٍ  يىٍكتيب قىرّْ  لىكي
ًمٍنييـٍ  بىٍعدىهي  تىًضمُّكا الى  ًكتىابنا ٍيرى  يىقيكؿي  مىفٍ  كى كا فىمىمَّا ذىًلؾى  غى ؼى  المٍَّغكى  أىٍكثىري ". قيكميكا  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  كىااًلٍخًتالى

بَّاسو  اٍبفي  يىقيكؿي  فىكىافى  المَّوً  عيبىٍيدي  قىاؿى  ًزيَّةى  ًإفَّ  عى ًزيَّةً  كيؿَّ  الرَّ ا الرَّ اؿى  مى بىٍيفى   المَّوً  رىسيكؿً  بىٍيفى  حى  ذىًلؾى  لىييـٍ  يىٍكتيبى  أىفٍ  كى
ًفًيـٍ  اٍلًكتىابى  لىغىًطًيـٍ  اًلٍخًتالى . كى

                                                 

 .،كغيره1/8مسمـ في مقدمة صحيحو   أخرجو (1)

 (.5824)الكبرل في النَّسائي ك، (3029)داكد كأبك1/222 كأحمد ،( 526 )الحميدم أخرجوك (2)
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باب قكؿ (7366)ك(5669)باب كتابة العمـ ،كفي  (114) ككفاتو،كفيباب مرض النبي  (4432) أخرجو البخارم في
. المريض قكمكا عني 

. (1 )مف طرؽ عف الزىرم بو (1637)3/1257كأخرجو مسمـ 
المطمب الثاني 

. براعة األمامين في الصنعة الحديثية
يتميز اإلماماف البخارم كمسمـ بالصناعة الحديثية العالية، كىي جٌمية كاضحة في مصنفاتيـ كالسيما في 

صحيحييما ،كمف يطالعيما بتأفو يممس ذلؾ بكضكح ،فاإلماـ البخارم رحمو اهلل صنؼ كتابو بطريقة رائعة، كال أبالغ إذا 
كلـ يسبؽ إلييا البتة ،فيك يقطع الحديث الكاحد قطعان ،كيكرد كؿ قطعة بما يناسب بابيا كقد يسكؽ ىذا ! قمت إنيا سحر

الحديث بسنده المتصؿ في مكضع كيأتي بو معمقان في باب آخر،ثـ يكرد الحديث تاماى في بابو المناسب ،كتجده يكرر 
. الحديث في عدة مكاضع مرة تامان كأخرل ببعض ألفاظو حسب ما يحتاج إليو 

كليس عجيبان أف يحفظ حديث ما بأسانيده المختمفة كلكٌف العجيب استحضاره ليذه األلفاظ المختمفة في أبكابيا 
مالؾ كسفياف كمعمر كاألكزاعي كيكنس )كيركيو عنو  (ىػػ125)بحديث يركيو اإلماـ الزىرم- مثالن - المختمفة، فتراه يأتي 

فتالمذة الزىرم ليسكا عمى طبقة كاحدة، فبعضيـ أتقف مف بعض لذا يقدـ النقاد بعضيـ  (كعقيؿ كأبك إسحاؽ السبيعي
عمى بعض حسب اإلتقاف فمالؾ بف أنس كابف عيينة يقدماف عمى معمر، كمعمر يقدـ عمى األكزاعي، كاتفؽ أىؿ العمـ 

. باالستقراء التاـ عمى أٌف البخارم ينتقي أعمى ىذه المراتب، ككذا مسمـ رحميما اهلل تعالى
كقد يقع مثؿ ىذا االختالؼ في الطبقات العميا أم عمى الصحابي فيركيو عنو ثالثة أك خمسة مف التابعيف 

عبد اهلل بف يكسؼ التنيسي، )يختمفكف فيو ،كقد يككف ىذا االختالؼ في طبقة شيكخو كأف يقع اختالؼ بيف شيكخو 
سماعيؿ بف أبي أكيس،ك يحيى بف بكير،كيحيى بف قزعة،كأبي  سحاؽ الفركم، كعبد اهلل بف مسممة القعنبي،كا  كا 

يرككف عف مالؾ كقد يجد البخارم حديثان - شيكخ البخارم-فيؤالء جميعان .كغيرىـ(نعيـ،كعبد العزيز بف عبد اهلل األكيسي
يركيو خمسة منيـ أك أكثر أك أقؿ ،كىذا الحديث يرككنو بأسانيد كألفاظ متفقة أك مختمفة،كقريبة أك بعيدة فيأتي اإلماـ 
نما تميز ما تميز بو البخارم لككنو كاسع الحفظ شديد اإلتقاف  البخارم فيكرد طريؽ كؿ كاحد منيـ في بابو المناسب،كا 

كثير الرحمة كالشيكخ ،جامعان بيف حفظ الحديث كنقده كالفقو كقكاعده ،ثـ مصنفان كتابو عمى طريقة حديثية فقيية، مقتصران 
.  فبرع كأجاد ،فممو دره عمى ما صح مف حديث النبي

 كأما اإلماـ مسمـ فإنو رتب أحاديثو عمى ثالث طبقات فأكرد أكالن أصح الطرؽ ثـ تبعيا بالصحيح دكف 
الصحيح ثـ بالشكاىد األقؿ فاألقؿ كما نص عمى ذلؾ في مقدمتو الرائعة ،كيفترؽ عف شيخو البخارم أنو صنفو عمى 

طريقة الصناعة الحديثية العالية ،فجمع بيف حفظ األحاديث كنقدىا كترتيبيا عمى أبكاب الفقو الرئيسة معتمدان عمى أصح 
. الركايات عنده

                                                 

 .( 7474ك 5822)الكبرل في النَّسائي"ك ،1/336 كفي 1/324 أحمد خرجوكأ(1) 
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ابحث - عنده- أٌف الحديث إذا كجدتو في صحيح البخارم كأردت معرفة أصح الركايات  :كالذم أريده ىينا 
عنيا في بابيا أكالن فإنو يكردىا عمى الكجو الذم  رجح عنده ىناؾ ،كأما إذا كجدت الحديث في غير بابو فأعمـ أف 
اإلماـ البخارم قد يككف خرجيا ىناؾ مختصرة مقتصرة عمى الشاىد في الباب ،كال يجكز لؾ أف تحتج عميو بيا في 

. غير بابيا،عمى أف كؿ ىذه الركايات صحيحة ثابتة  ،ىذه نكتة قؿ مف يتنبو إلييا مف المعاصريف 
فال يصح أف تأتي بمفظ زائدة مخالفة في آخر حديث في الباب لتحتج بو عمى حديث :كالحاؿ نفسو عند اإلماـ مسمـ 

. الباب ،كىكذا 
ككذا الحاؿ ىينا في حديث الرزية ىذا ،فالحديث أخرجو الشيخاف في صحيحييما ،كلكف يجب التنبو إلى ما فيو مف 

: الصنعة الحديثية 
:  ركاه عنو اثناف فحديث ابف عباس 

. (ىػ90)سعيد بف جبير اإلماـ الفقيو الحجة ت- 1
. (ىػ95)عبيد اهلل بف عبد اهلل بف عتبة بف مسعكد اإلماـ الفقيو الحجة، تكفي عمى األرجح- 2

: فأما طريؽ سعيد بف جبير
: فركاه البخارم في

 عف األحكؿ سميماف عف عيينة ابف حدثنا قبيصة  حدثنا:قاؿ(: ىؿ يستشفع إلى أىؿ الذمة كمعاممتيـ:)باب(3053* )
 دمعو خضب حتى بكى ثـ ،الخميس يكـ كما الخميس يكـ: قاؿ أنو عنيما اهلل رضي عباس ابف عف جبير  بفسعيد

 ".أبدا بعده تضمكا لف كتابا لكـ أكتب بكتاب ائتكني :" فقاؿ الخميس يكـ كجعو  اهلل برسكؿ شتدا :فقاؿ الحصباء
 . " إليو تدعكنني مما خير فيو أنا فالذم دعكني :" قاؿ ؟  اهلل رسكؿ ىجر :فقالكا ،تنازع نبي عند ينبغي كال فتنازعكا
. الثالثة كنسيت . " أجيزىـ كنت ما بنحك الكفد كأجيزكا العرب جزيرة مف المشركيف أخرجكا :" بثالث مكتو عند كأكصى
 كقاؿ . كاليمف كاليمامة كالمدينة مكة :فقاؿ ؟العرب جزيرة عف الرحمف عبد بف المغيرة سألت: محمد بف يعقكب كقاؿ

. تيامة أكؿ كالعرج يعقكب
 قاؿ حدثنا ابف عيينة عف سميماف –ابف سالـ -قاؿ حدثنا محمد(:إخراج الييكد مف جزيرة العرب :) باب(3168)كفي #

 ثـ الخميس يكـ كما الخميس كـم:بف أبي مسمـ األحكؿ سمع سعيد بف جبير سمع ابف عباس رضي اهلل عنيما يقكؿ 
 بكتؼ ائتكني :"فقاؿ كجعو  اهلل برسكؿ اشتد قاؿ ؟الخميس يكـ ما :عباس فبا يا :قمت الحصى دمعو بؿ حتى بكى
 ذركني :فقاؿ، استفيمكه  ؟أىجر لو ما :فقالكا ،تنازع نبي عند ينبغي كال فتنازعكا أبدا بعده تضمكا ال كتابا لكـ أكتب
 ما بنحك الكفد كأجيزكا العرب جزيرة مف المشركيف أخرجكا :قاؿ :بثالث فأمرىـ ،إليو تدعكنني مما خير فيو أنا فالذم
ما عنيا سكت أف إما خيره  كالثالثة ،"أجيزىـ كنت  .سميماف قكؿ مف ىذا سفياف قاؿ  .فنسيتيا قاليا أف كا 
نَّييـ مَّيّْتيكفى } تعالى كقكلو .ككفاتو كسمـ عميو اهلل صمى النبي مرض باب)باب (4431)كفي*  ،قاؿ  30الزمر{ًإنَّؾى مىيّْته كىاً 
 الخميس يكـ كما الخميس يكـ:  عباس ابف قاؿ :قاؿ جبير بف سعيد عف األحكؿ سميماف عف سفياف حدثنا قتيبة  حدثنا:
 تنازع نبي عند ينبغي كال فتنازعكا  . أبدا بعده تضمكا لف كتابا لكـ أكتب ائتكني :"فقاؿ كجعو اهلل برسكؿ اشتد ؟
 كأكصاىـ . " إليو تدعكنني مما خير فيو أنا فالذم دعكني :"فقاؿ عميو يردكف فذىبكا ، استفيمكه ؟أىجر شأنو ما :فقالكا،
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 قاؿ أك الثالثة عف كسكت . " أجيزىـ كنت ما بنحك الكفد كأجيزكا العرب الجزيرة مف المشركيف أخرجكا :" قاؿ بثالث
. فنسيتيا

: كيالحظ في ىذه الركاية التقارب في األلفاظ ،إذ اتفقت عمى
أىجر ؟ :التنازع تقدـ عمى قكؿ القائؿ -
. ىجر:اتفقت اثنتاف منيا عمى لفظ أىجر ؟استفيمكه ،خال ركاية قبيصة -
. عدـ ذكر عمر-
. عدـ ذكر لفظة رزية-
 . كترؾ الثالثة فذكر الكصيتي-
. كبيف ذيف فرؽ كبير(قكمكا عني)،كليس (ذركني-دعكني ):جاء قكؿ النبي-

:   طريؽ عبيد اهلل بف عبد اهلل عف ابف عباس
: أخرجو البخارم في 

 عبيد عف شياب ابف عف يكنس أخبرني قاؿ كىب ابف حدثني قاؿ سميماف بف يحيى  حدثنا:فقاؿ:باب العمـ (114* )
 عمر قاؿ.بعده تضمكا ال كتابا لكـ أكتب بكتاب ائتكني:قاؿ جعو ك بالنبي اشتد لما: قاؿ عباس ابف عف اهلل عبد بف اهلل
: النبي إف  عندم ينبغي كال عني قكمكا:" قاؿ، المغط ككثر فاختمفكا .حسبنا اهلل كتاب كعندنا الكجع غمبو 

 ".كتابو كبيف  اهلل رسكؿ بيف حاؿ ما الرزية كؿ الرزية إف :يقكؿ  عباس ابف فخرج،"التنازع
: كمما يالحظ في ىذا الطريؽ

نما ممف ىـ دكنو ،فطريؽ سعيد بف جبير - اختالؼ ألفاظ طرقو اختالفان كاضحان ،كالحمؿ فيو جزمان ليس مف الزىرم كا 
. ككذا مسمـ كما سيأتي ( مرض النبي)أصح ليذا أكرده البخارم في أصؿ بابو 

بما  (كتابة العمـ )أكرده البخارم مف طريؽ يكنس األيمي عف الزىرم كىك مختصر في باب :ففي الطريؽ األكؿ- 
لذا ال تجد فييا ذكران لمكصايا الثالث ،كال . (ائتكني بكتاب ):يناسب ترجمة الباب فأراد اثبات كتابة العمـ مف قكلو 

. أىجر؟ :قكليـ 
 قبؿ اختالؼ الناس ،كىك معارض بالركايات الصحيحة التي بينت أٌف عمر (....غمبو الكجع) :قدـ فييا قكؿ عمر-

حؿ النزاع بتمؾ المقكلة كما جاءت في ركاية معمر عف الزىرم التالية، كليس العكس،فالبخارم ىينا أكردىا كلـ يمتفت 
. إلى ىذا االختالؼ في المعنى ألنو ال يؤثر فسيأتي بو عمى كجيو في بابو

. كىذا يكىـ أف عبيد اهلل كاف حاضران تمؾ الحادثة كليس األمر كذلؾ(..فخرج ابف عباس كىك يقكؿ):قاؿ في آخره -
 عبيد عف الزىرم عف معمر أخبرنا الرزاؽ عبد حدثنا اهلل عبد بف عمي  حدثنا:قاؿ (باب مرض النبي:)(4432)كفي*
 النبي فقاؿ رجاؿ البيت كفي  اهلل رسكؿ حضر لما:قاؿ عنيما اهلل رضي عباس ابف عف عتبة بف اهلل عبد بف اهلل
:اهلل رسكؿ إفٌ : بعضيـ فقاؿ. بعده تضمكا ال كتابا لكـ أكتب ىممكا  اهلل كتاب حسبنا القرآف كعندكـ الكجع غمبو قد 
 فمما ذلؾ غير يقكؿ مف كمنيـ بعده تضمكا ال كتابا لكـ يكتب قربكا يقكؿ مف فمنيـ كاختصمكا البيت أىؿ فاختمؼ.
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 بيف حاؿ ما الرزية كؿ الرزية إف: عباس ابف يقكؿ فكاف اهلل عبيد قاؿ".قكمكا : اهلل رسكؿ قاؿ كاالختالؼ المغك أكثركا
 ".كلغطيـ الختالفيـ الكتاب ذلؾ ليـ يكتب أف كبيف  اهلل رسكؿ

: ك يالحظ في ىذه الركاية،-
كأتى بيا عقب حديث سعيد  (كىك حديث الباب كالمعتمد في ركايتنا ىذه) إف البخارم أكردىا في باب مرض النبي- 

: آنؼ الذكر متابعان لو ،كفي ىذا الطريؽ الى معمر اختالؼ كاضح مع بقية الفاظ حديث معمر إذ جاء فييا
. كىك في سائر طرؽ ركاية عبيد اهلل عف ابف عباس" الرزية"بؿ ذكرت عبارة "يـك الخميس"لـ يذكر -
نما جاءت ليس فيو ذكر لعمر- . فقاؿ بعضيـ: ،كا 
. فاختمؼ أىؿ البيت -
. ليس في ذكر الكصايا الثالث-

نما جاء بيا اإلماـ البخارم  مقكيا بيا طريؽ سعيد بف جبير األصؿ في الباب . كا 
 عبد حدثني ك معمر عف ىشاـ حدثنا مكسى بف إبراىيـ حدثنا:قاؿ(: قكؿ المريض قكمكا عني)باب  :(7366)كفي * 
 عنيما اهلل رضي عباس ابف عف اهلل عبد بف اهلل عبيد عف الزىرم عف معمر أخبرنا الرزاؽ عبد حدثنا محمد بف اهلل
ًضرى  لما:قاؿ  بعده تضمكا ال كتابا لكـ أكتب ىمـ : النبي قاؿ  الخطاب بف عمر فييـ رجاؿ البيت كفي  اهلل رسكؿ حي
 مف منيـ فاختصمكا البيت أىؿ فاختمؼ. اهلل كتاب حسبنا،القرآف كعندكـ الكجع عميو غمب قد  النبي إف: عمر فقاؿ.

 النبي عند كاالختالؼ المغك أكثركا فمما عمر قاؿ ما يقكؿ مف كمنيـ بعده تضمكا لف كتابا  النبي لكـ يكتب قربكا يقكؿ
". قكمكا : اهلل رسكؿ قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى

 الكتاب ذلؾ ليـ يكتب أف كبيف  اهلل رسكؿ بيف حاؿ ما الرزية كؿ الرزية إف :يقكؿ عباس ابف فكاف: اهلل عبيد قاؿ 
 ".كلغطيـ اختالفيـ مف

: كىنا يالحظ
 . ذكر فييا عمر -
. لـ تذكر الكصايا الثالث-

نما جاء بيذه الركاية لكرد عبارة  ،بما "قكمكا عني :" ،فاراد اثبات مشركعيتيا مف قكلو (قكؿ المريض قكمكا عني)كا 
يالئـ عنكاف الباب، 

. كبيف ذيف فرؽ جمي".،ذركني"دكني :"ألنيا في ركاية سعيد بف جبير
أما عند اإلماـ مسمـ رحمو اهلل فيك عمى شرطو في تقديـ أصح الركايات في الباب ،جاء مف طريؽ سعيد بف 

: جبير أكالن فقاؿ في
)          الناقد كعمرك شيبة أبي بف بكر كأبك سعيد بف كقتيبة منصكر بف سعيد حدثنا: ( 1637 ) 1257 /3 *

 يكـ كما الخميس يكـ :عباس ابف قاؿ: قاؿ جبير بف سعيد عف األحكؿ سميماف عف سفياف حدثنا: قالكا ( لسعيد كالمفظ
 :فقاؿ كجعو  اهلل برسكؿ اشتد قاؿ ؟ الخميس يكـ كما عباس ابف يا فقمت الحصى دمعو بؿ حتى بكى ثـ؟ الخميس
 قاؿ ،استفيمكه ؟ أىجر ؟ شأنو ما كقالكا تنازع نبي عند ينبغي كما فتنازعكا. بعدم تضمكا ال كتابا لكـ أكتب ائتكني
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 . أجيزىـ كنت ما بنحك الكفد كأجيزكا العرب جزيرة مف المشركيف أخرجكا ثالثب أكصيكـ خير فيو أنا فالذم دعكني:
.  فأنسيتيا قاؿ أك الثالثة عف كسكت :قاؿ
. الحديث بيذا سفياف حدثنا قاؿ بشر بف الحسف حدثنا إبراىيـ إسحاؽ أبك قاؿ-ثـ أردفو*-
 عف مصرؼ بف طمحة عف مغكؿ بف مالؾ عف ككيع أخبرنا إبراىيـ بف إسحاؽ حدثنا :فقاؿ (1637) - ثـ أردفو*-
 خديو عمى رأيت حتى دمكعو تسيؿ جعؿ ثـ ؟الخميس يكـ كما الخميس يكـ:قاؿ أنو عباس ابف عف جبير بف سعيد
 بعده تضمكا لف كتابا لكـ أكتب - كالدكاة المكح أك - كالدكاة بالكتؼ ائتكني : اهلل رسكؿ قاؿ :قاؿ ،المؤلؤ نظاـ كأنيا
. ييجر سمـ ك  اهلل رسكؿ إفٌ  فقالكا .أبدا
 عبدالرزاؽ حدثنا رافع ابف كقاؿ أخبرنا عبد قاؿ- حميد بف كعبد رافع بف محمد كحدثني :فقاؿ (1637 ) -ثـ أردفو*-
 البيت كفي  اهلل رسكؿ حضر لما : قاؿ عباس ابف عف عتبة بف عبداهلل بف عبيداهلل عف الزىرم عف معمر أخبرنا -

 قد  اهلل رسكؿ إفٌ  :عمر فقاؿ . بعده تضمكف ال كتابا لكـ أكتب ىمـ:  النبي فقاؿ الخطاب بف عمر فييـ رجاؿ
 رسكؿ لكـ يكتب قربكا :يقكؿ مف فمنيـ فاختصمكا البيت أىؿ فاختمؼ .اهلل كتاب حسبنا القرآف كعندكـ الكجع عميو غمب
 اهلل رسكؿ قاؿ  اهلل رسكؿ عند كاالختالؼ المغك أكثركا فمما ،عمر قاؿ ما يقكؿ مف كمنيـ بعده تضمكا لف كتابان   اهلل
: قكمكا .
 مف الكتاب ذلؾ ليـ يكتب أف كبيف  اهلل رسكؿ بيف حاؿ ما الرزية كؿ الرزية إفٌ : يقكؿ عباس ابف فكاف: عبيداهلل قاؿ 

. كلغطيـ اختالفيـ
 : فتأمؿ في تقديمو حديث سعيد بف جبير عف ابف عباس

. مف طريؽ أربعة مف الحفاظ عف سفياف عف األحكؿ عف سعيد بو 
. عف سفياف بو(أبي اسحاؽ عف بشر)مف طريؽ خامس - نازؿ -ثـ أعقبو بإسناد 

. ثـ أعقبو بطريؽ طمحة بف مصرؼ عف سعيد بف جبير بو
.  آخر البابثـ أتى بطريؽ عبيد اهلل بف عبد اهلل عف ابف عباس 

. كلعؿ تأخيره لحديث عبيد اهلل بسبب االختالؼ الكبير الذم كقع في ألفاظو
. كىكذا يتبيف دقة اإلماميف كبراعتيما في الصناعة الحديثية رحميما اهلل تعالى 

إف األلفاظ المعتمدة في مناقشة ىذا الحديث يجب اف تككف محصكرة في الحديثيف الذيف أخرجيما :كباختصار أقكؿ
 باأللفاظ التي أخرجيا  مف طريؽ سعيد بف جبير كطريؽ عبيد اهلل عف ابف عباسالبخارم في باب مرض النبي
 أما التشبث بالطرؽ األخرل في األبكاب األخرل فميس مف اإلنصاؼ االتكاء عمييا البخارم في باب مرض النبي

ف كنا سنناقش بعض األلفاظ في تمؾ الطرؽ مف باب  دفع الشبو ،كاهلل أعمـ. لألسباب آنفة الذكر  .  كا 

. المعنى العام لمحديث:المطمب الثالث 
نجد مف األكلى قبؿ البحث في تفريعات الشبو التي أثارىا بعض المبتدعة حكؿ ىذه الركاية ،أف نتطرؽ اجماالن إلى 

: المعنى العاـ لمحديث باختصار،فنقكؿ
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 كبينما  كذلؾ يـك الخميس أم قبؿ أربعة أياـ مف كفاتو  في مرضو الذم تكفى فيولما اشتد الكجع بالنبي
 ممف حكلو مف الناس بصكت ضعيؼ فيو  خكفان عميو ككجالن ،طمب النبي  قد مألكا بيتو كاف أصحاب النبي 

 كأصيب ،كأدميت قدماه إذ أرىقو المرض ،كىذا عارض طبيعي يصيب األنبياء بكصفيـ بشران،حيث مرض  (بحة)
 أف يأتكه بدكاة كصحيفة ليكتب ليـ كتابان لف ،ككسرت رباعيتو الشريفة،كغيرىا مف األعراض األخرل فطمب منيـ 

آتكه بالكتاب :يضؿ الناس بعده ، فمـ يفيـ الناس مراده ،فأعادكا عميو ككرركه ،فاختمفكا فبعضيـ فيـ المراد كقاؿ 
 كالصحابة يستحيؿ عمييـ ،كبعضيـ استنكره ؛ألنو لـ يفيـ منو ذلؾ ،ال أنو فيمو كخالؼ ألف ذلؾ يعني مخالفة النبي

. الخ...مخالفتو جميعان ،ال سيما أٌف فييـ مثؿ أبي بكر كعمر كعثماف كعمي كطمحة كالزبير 
فتنازع الناس كاختمفكا ،كىـ يمحكف عميو بذالؾ ،فضج الجالسكف ،فقاؿ بعض الناس ممف ليس لو طكؿ صحبة 

استفيمكه أم اختبركه اك امتحنكه أك كرركا القكؿ عميو لنعمـ أحقا يريد أـ إنيا :أىجر رسكؿ اهلل ؟ استفيامان، ثـ قالكا :
 حسـ الخالؼ كفؾ التنازع فكؽ رأس  أتعبو المرض كاشتد عميو الكجع ،فأراد عمرآثار سكرات المكت؟ كالرسكؿ 

 كاف يعاني أكجاع المرض بأبي ىك كأمي كالناس كالنبي (غمبو الكجع حسبنا كتاب اهلل ): فقاؿ عمر رسكؿ اهلل 
". دعكني فالذم أنا فيو خير:"أجمعيف  فقاؿ 

كقد أثار أصحاب البدع شبيات كثيرة حكؿ ىذا الحديث،متعكزيف في ذلؾ عمى بعض األلفاظ المتشابية في 
. بعض طرؽ الحديث كسنحاكؿ في ىذا البحث عرض تمؾ الشبو كالرد عمييا إف شاء اهلل تعالى 

 
المبحث الثاني 

 شبيات حول الحديث 
.  بكتابتومضمون الكتاب الذي ىم النبي:المطمب األول

:  عمى كتابتو لممسمميف فقد اختمؼ فيو عمى أقكاؿ  أما عف مضمكف الكتاب الذم عـز النبي
 إنساف في الخالفة عمى ينٌص  أف أراد فقيؿ بو  النبي ىـ الذم الكتاب في العمماء اختمؼ :"قاؿ اإلماـ النككم

 عمى االتفاؽ كيحصؿ فييا النزاع ليرتفع ممخصة األحكاـ ميمات فيو يبيف كتابان  أراد :كقيؿ ،كفتف نزاع يقع لئال معيف
 تركو المصمحة أف ظير ثـ بذلؾ إليو مأكح أك مصمحة أنو لو ظير حيف بالكتاب ىـ  النبي ككاف ،عميو المنصكص

 مف أنو عمى الحديث شرح في المتكممكف العمماء اتفؽ فقد  عمر كالـ كأما األكؿ األمر ذلؾ كنسخ بذلؾ إليو مأكح أك
 ألنيا عمييا العقكبة كاستحقكا عنيا عجزكا ربما أمكرا  يكتب أف مخش ألنو نظره كدقيؽ كفضائمو عمر فقو دالئؿ

 :"كقكلو ،"شيء مف الكتاب في فرطنا ما:" تعالى لقكلو ،"اهلل كتاب حسبنا:" عمر فقاؿ فييا لالجتياد مجاؿ ال منصكصة
 فكاف  اهلل رسكؿ عمى الترفيو كأراد األمة عمى الضالؿ فأمف دينو أكمؿ تعالى اهلل أف فعمـ،" دينكـ لكـ أكممت اليكـ
. (1)"كمكافقيو عباس بفا مف أفقو عمر

                                                 

. 1/209،كفتح البارم 3/328عمدة القارم،ك5/379إكماؿ المعمـ ،كينظر 11/76شرح النككم ( (1



 13 

نما:" كقاؿ البييقي  ترؾ ثـ بكر أبي استخالؼ يكتب أف قبمو العمـ أىؿ عف عيينة بف سفياف حكى ما أراد كا 
 ال أف لو بدا ثـ ،كارأساه :قاؿ حيف مرضو ابتداء في بو ىـ كما ،ذلؾ تعالى اهلل تقدير مف عمـ ما عمى اعتمادا بتواكت

 حضكرىا عف عجز حيف الصالة في إياه باستخالفو خالفتو عمى أمتو نبو ثـ بكر أبا إال كالمؤمنكف اهلل يأبى كقاؿ يكتب
" ...(1) .

 يكف لـ بتبميغو أمر مما كاف لك ألنو متحتمان  أمرا يكف لـ يكتبو أف أراد الذم أف عمى يدؿ كىذا" :كقاؿ ابف حجر
 كغير المشركيف بإخراج أكصاىـ كما لفظا ليـ كلبمغو تبميغو كبيف بينو حاؿ مف اهلل كلعاقب اختالفيـ لكقكع يتركو
. (2)"ذلؾ

: كقد اختمؼ أىؿ العمـ في مضمكنو عمى أقكاؿ
 . أنو أراد أف ينصَّ عمى خالفة أبي بكر الصديؽ- 1

ليو(3)قبمو العمـ أىؿ عف عيينة بف سفياف القكؿ ىذا حكى كقد  اإلسالـ،كشيخ  (5)القرطبي  ك(4) البييقيذىب كا 
 أبي إلى يشير أف غير مف كتعيينيا الخالفة أمر في كاف الكتاب أف ":عياض القاضي كذكر، (7)كالسكيدم ،(6)تيمية ابف
 . (8)"بكر

 باأ لي دعيا" :مرضو م ؼ اهلل رسكؿ لي قاؿ : قالتكيؤيده ما جاء في حديث عائشة رضي اهلل عنيا،
 باأ إال كففكالمؤـ اهلل بىأكم كلىأ ناأ : قائؿ كيقكؿ متمف يتمنى أف خاؼأ فإني كتابا اكتب حتى خاؾأك باؾأ:بكر
 .  ألبي بكركىذا الحديث نص في مكضع النزاع ،كىك مف أقكل األدلة لمف قاؿ بتنصيص النبي.(9)"بكر

: قالت إليو ترجع أف فأمرىا  لمنبي امرأة أتت :"قاؿ أبيو عف مطعـ بف جبير بف محمد عف كمسمـ البخارم كأخرج
. (10)" بكرأبا فأتً  تجديني لـ إف :  قاؿ ػ المكت تريد كأنيا ػ أجدؾ كلـ جئت إف أرأيت

 ؟   لما كقع الخالؼ في سقيفة بني ساعدة، بؿ أشار عمييـ بعمر أك أبي عبيدة ! عمى أٌف الصديؽ لـ يدع كصية بو 
. (11)أنو أراد أف يكتب بعض المسائؿ الفقيية الميمة التي ستطرأ عمى األمة - 2
.  بالخالفة مف بعدهذىبت الشيعة اإلمامية إلى أنو أراد أف يكصي لعمي - 3

                                                 

 .7/144دالئؿ النبكة ( (1
 . 8/134فتح البارم ( 2)

  .11/76شرح النككم  ((3
. 7/144دالئؿ النبكة ( (4
 .4/558المفيـ ( (5
. 23 منياج السنة ((6
. 2/48 الصاـر الحديد في عنؽ صاحب سالؿ الحديد ((7
. 2/890 الشفا ((8
.و ،كغيرىما7/110،كمسمـ 6/144أخرجو أحمد  ((9
 .(3659) برقـ (10)
 .1/209،كفتح البارم 3/328عمدة القارمك،11/76 شرح النككم ،ك5/379إكماؿ المعمـ :ينظر (11)
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: نص عمى ذلؾ كؿ أئمتيـ،كىك مف أصكؿ دينيـ كمعتقدىـ،كمف ذلؾ 
أليس كاف أمير : قمت ألبي عبد اهلل عميو السالـ : "ما نقمو الكميني عف مكسى بف جعفر رحمو اهلل تعالى قاؿ

فأطرؽ طكيالن : المممي عميو كجبرئيؿ كالمالئكة المقربكف عمييـ السالـ ؟ قاؿ  (ص)المؤمنيف كاتب الكصية كرسكؿ اهلل 
األمر نزلت الكصية مف عند اهلل كتابان مسجال ن  (ص)يا أبا الحسف قد كاف ما قمت؛ كلكف حيف نزؿ برسكؿ اهلل : ثـ قاؿ 

يا محمد مػير بإخراج مف عندؾ إال كصيؾ : نزؿ بيا جبرئيؿ مع أمناء اهلل تبارؾ كتعالى مف المالئكة فقاؿ جبرائيؿ
 . (1 )..."كفاطمة فيما بيف الستر كالباب- (ع)ليقبضيا مٌنا كتشيدنا بدفعؾ إياىا إليو ضامنان ليا ػ يعني عميان 

ما قاؿ  (عمر)بعد ما قاؿ ذلؾ الرجؿ (ع)سمعت عميان : سمعت سمماف يقكؿ :"  سميـ بف قيس اليالليكقاؿ
عف الذم كاف أراد أف يكتبو في الكتؼ مما لك كتبو  (ص)أال نسأؿ رسكؿ اهلل : كدفع الكتؼ  (ص)كغضب رسكؿ اهلل 

لـ يضؿ أحد كلـ يختمؼ اثناف فسكت حتى إذا قاـ مف في البيت كبقي عمي كفاطمة كالحسف كالحسيف عمييـ السالـ 
كنحف نسمع فابتدأه  (ص)فأراد أف يسأؿ رسكؿ اهلل . اجمسكا : (ع)كذىبنا نقـك كصاحبي أبك ذر كالمقداد قاؿ لنا عمي 

، (2)قبؿ فأخبرني أنو سامرم ىذه األمة (ع)يا أخي أما سمعت ما قاؿ عدك اهلل أتاني جبرئيؿ )): فقاؿ  (ع)رسكؿ اهلل 
،كأف اهلل قد قضى الفرقة كاالختالؼ عمى أمتي مف بعدم فأمرني أف اكتب ذلؾ الكتاب الذم (3)كأف صاحبو عجميا 

فأتى بيا فأممى عميو أسماء األئمة اليداة مف . أردت أف أكتبو في الكتؼ لؾ كأشيد ىؤالء الثالثة عميو أدع لي بصحيفة
إني أشيدكـ أف أخي ككزيرم ككارثي كخميفتي عمى أمتي  : (ص)يخط بيده كقاؿ رسكؿ اهلل  (ع)بعده رجال ن رجالن كعمي 

.  (4 )..."عمي بف أبي طالب ثـ الحسف ثـ الحسيف ثـ مف بعدىـ تسعة مف كلد الحسيف
ما قبض  :"قاؿ رسكؿ اهلل :بسنده عف جعفر الصادؽ عف أبيو قاؿ (شيخ طائفتيـ كما يسمكنو)كركل الطكسي 

أكص يا :إلى مف يا رب ؟ فقاؿ :فقمت .اهلل نبيان إال أمره أف يكصي إلى أفضؿ عشيرتو مف عصبتو كأمرني أف أكصي 
محمد إلى ابف عمؾ عمي بف أبي طالب فإني قد أثبتو في الكتب السالفة ككتبت فييا أنو كصيؾ ،كعمى ذلؾ أخذت 

.  (5)"ميثاؽ الخالئؽ كمكاثيؽ أنبيائي كرسمي أخذت مكاثيقيـ لي بالربكبية كلؾ يا محمد بالنبكة كلعمي بالكالية
 إال كأكصى كصيتو،فأكصى بكتاب اهلل تعالى، كبالصالة، كبالنساء ،كبالكصايا  قمت نعـ ،ما مات رسكؿ اهلل 

طمحة  عف  حباف ابف أخرجالثالث في ىذا الحديث كغيرىا مما ثبت ،كقد سئؿ ابف أبي أكفى عف مثؿ ىذا السؤاؿ،كما 
 فكيؼ: قيؿ. فيو يكصي شيئا ترؾ ما: قاؿ ؟ اهلل رسكؿ أكصى ىؿ: أكفى أبي بفعبد اهلل  تسئؿ":قاؿ  بف مصرؼ

.    (6)"اهلل بكتاب أكصى: قاؿ يكص؟ كلـ بالكصية الناس أمر

                                                 

 .1/311الكافي( (1
. كال حكؿ كال قكة إال باهلل ! يريد الفاركؽ عمر ( (2
. كال حكؿ كال قكة إال باهلل !يريد أبا بكر الصٌديؽ ( (3
. 81،كينظر غيبة النعماني ص398 كتاب سميـ بف قيس الياللي ص((4
. 1/102أمالي الشيخ الطكسي   ((5
. (6130)أخرجو ابف حباف ( (6
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 ليس كىذا عمي بخالفة كتابو كاف الكتاب ذلؾ أف يزعمكف أنيـ الرافضة جيؿ مف:"قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمة
 كما خميفة عميا جعؿ أنو النقؿ أىؿ عند المعركؼ الحديث مف شيء في كال الكجكه مف بكجو عميو يدؿ ما القصة في
 جميا نصا معؿ خالفة عمى نص قد كاف أنو ىذا مع يدعكف ثـ بكر أبي خالفة عمى يدؿ ما الصحيحة األحاديث في

ف الكتاب عف أغنى فقد ذلؾ فعؿ قد كاف فإف لمعذر قاطعا  يطيعكف ال أيضا فيـ يطيعكنو ال ذلؾ سمعكا الذيف كاف كا 
. (1)"؟ زعمكا كما كاف لك الكتاب في ليـ فائدة فأم الكتاب

 كغيرىـ الشيعة مف البدع أىؿ مف األغبياء بعض بو تكىـ قد مما الحديث كىذا:"كقاؿ ابف كثير رحمو اهلل تعالى
 المحكـ كترؾ.بالمتشابو التمسؾ ىك كىذا مقاالتيـ، مف إليو يرمكف ما الكتاب ذلؾ في يكتب أف يريد كاف أنو مدع كؿ

 كتابو، في كجؿ عز اهلل كصفيـ كما العمـ في الراسخيف طريقة كىذه إليو، تشابو ما كيردكف،بالمحكـ يأخذكف السنة كأىؿ
 يدكركف الحؽ اتباع إال مذىب  ليـ فميس السنة أىؿ كأما الضالالت، أىؿ مف كثير أقداـ فيو زؿ مما المكضع كىذا
 بكشؼ التصريح الصحيحة األحاديث في جاء قد يكتبو أف كالسالـ الصالة عميو يريد كاف الذم كىذا دار، كيفما معو
 .يريد خالفة أبي بكر كاهلل أعمـ.(2 )"منو المراد

إٌف في إثبات مثؿ ىذه النصكص كاعتقادىا أمكران خطيرة لمغاية قد تكصؿ صاحبيا إلى الكفر كالعياذ :كنقكؿ 
باهلل ،فالكصية إف ثبتت كانت كاجبان شرعيان ضركريان ال يصح مخالفتو أك تركو أك إنكاره  كيكفر منكره كالزمو أٌف عامة 

الصحابة كفركا كارتدكا ؟ كىك معارض بنصكص القرآف الكريـ فقد جاء في أكثر مف مكضع امتداحيـ كالرضى 
ٍنوي كىأىعىدَّ }: عنيـ،فمف ذلؾ كٍا عى ـٍ كىرىضي ٍنيي اًر كىالًَّذيفى اتَّبىعيكىيـ ًبًإٍحسىافو رًَّضيى الٌموي عى ليكفى ًمفى اٍلمييىاًجًريفى كىاألىنصى كىالسَّاًبقيكفى األىكَّ

ـي  اًلًديفى ًفييىا أىبىدان ذىًلؾى اٍلفىٍكزي اٍلعىًظي نَّاتو تىٍجًرم تىٍحتىيىا األىٍنيىاري خى ـٍ جى ٍؤًمًنيفى ًإٍذ } :،كقاؿ100التكبة{لىيي ًف اٍلمي لىقىٍد رىًضيى المَّوي عى
ـٍ فىٍتحان قىًريبان  ـٍ كىأىثىابىيي مىٍيًي ـٍ فىأىنزىؿى السًَّكينىةى عى ا ًفي قيميكًبًي ـى مى رىًة فىعىًم مَّده رَّسيكؿي المًَّو } :،كقاؿ18الفتح{ييبىاًيعيكنىؾى تىٍحتى الشَّجى مُّحى

كًىًيـ مٍّْف  ـٍ ًفي كيجي دان يىٍبتىغيكفى فىٍضالن مّْفى المًَّو كىًرٍضكىانان ًسيمىاىي ـٍ ريكَّعان سيجَّ ـٍ تىرىاىي مىاء بىٍينىيي مىى اٍلكيفَّاًر ريحى كىالًَّذيفى مىعىوي أىًشدَّاء عى
ـٍ ًفي  ثىمييي مى ـٍ ًفي التٍَّكرىاًة كى ثىمييي كًد ذىًلؾى مى رَّاعى اإلأىثىًر السُّجي مىى سيكًقًو ييٍعًجبي الزُّ رىهي فىاٍستىٍغمىظى فىاٍستىكىل عى ٍرعو أىٍخرىجى شىٍطأىهي فىآزى نًجيًؿ كىزى

اًت ًمٍنييـ مٍَّغًفرىةن كىأىٍجران عىًظيمان  اًلحى ًمميكا الصَّ نيكا كىعى ـي اٍلكيفَّارى كىعىدى المَّوي الًَّذيفى آمى . 29الفتح{ًليىًغيظى ًبًي
ثـ مف المعركؼ أف القرآف كاف ينزؿ لحكادث معينة أك بغيرىا كلكنو في أمات القضايا كطكارئ األمكر كاف ينزؿ في 

يىٍحذىري اٍلمينىاًفقيكفى أىف } :ساعتو ،حتى كاف بعض المنافقيف يحذركف مف نزكؿ آية أك سكرة تكشؼ عكرتيـ ،قاؿ تعالى 
كفى  ا ًفي قيميكًبًيـ قيًؿ اٍستىٍيًزئيكٍا ًإفَّ الٌموى ميٍخًرجه مَّا تىٍحذىري ـٍ ًبمى ـٍ سيكرىةه تينىبّْئييي مىٍيًي . 64التكبة{تينىزَّؿى عى

 عبد بف حمزة أصيب لما ":قاؿ  طالب أبي بف عمي عفككاف الصحابة يحذركف مثؿ ذلؾ مف شدة تقكاىـ ككرعيـ ؼ
 .أخي ابنة كىي ، السفر تجشمت ؛ عندم تككف بيا أحؽ أنا:كقاؿ ، حمزة ابنة أقدـ حتى حارثة بف زيد خرج  المطمب
 أبي بف جعفر كقاؿ . اهلل رسكؿ ابنة كعندم ، عمي ابنة كىي ، عندم تككف بيا أحؽ أنا :طالب أبي بف عمي كقاؿ

                                                 

 .6/315منياج السنة ( 1) 
 .5/248البداية كالنياية ((2
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 في بينكـ أقضي أنا" : فقاؿ  اهلل رسكؿ فخرج . كالدة كالخالة ، خالتيا كعندم ، قرابتؾ مثؿ لي ، بيا أحؽ أنا : طالب
 . (1)"الحديث.... ، أصكاتنا لرفعنا قرآف فينا نزؿ قد يككف أف فتخكفت : عمي قاؿ. " غيره كفي ذلؾ
 شيء فينا ينزؿ أف ىيبة  النبي عيد عمى نسائنا إلى كاالنبساط الكالـ نتقي كنا:"قاؿ عنيما اهلل رضي عمر ابف عفك

. (2)"كانبسطنا تكممنا  النبي تكفي فمما
 لـ ما النساء جماع مف أكتيت قد رجال كنت:قاؿ  األنصارم صخر بف سممةما ركاه :  كمنو أيضان 

 في فأتتابع ليمتي في منيا أصيب أف مف فرقا رمضاف ينسمخ حتى امرأتي مف تظاىرت رمضاف دخؿ فمما  غيرم يؤت 
 فمما عمييا فكثبت شيء منيا لي تكشؼ إذ ليمة ذات تخدمني ىي فبينما أنزع أف أقدر ال كأنا النيار يدركني أف إلى ذلؾ

 فقالكا بأمرم فأخبره كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ إلى معي انطمقكا فقمت خبرم فأخبرتيـ قكمي عمى غدكت أصبحت
 ما فاصنع أنت اذىب كلكف عارىا عمينا يبقى مقالة  اهلل رسكؿ فينا يقكؿ أك قرآف فينا ينزؿ أف نتخكؼ نفعؿ ال كاهلل ال
. (3)الحديث....لؾ بدا

نكار أمر شرعي كأصؿ مف  فتأمؿ مثؿ ذلؾ،كحذر الصحابة مف نزكؿ قرآف فييـ ،ثـ يأتي مفتر و أشر يتيميـ بالنككص كا 
-. كما يزعمكف–األصكؿ 

 عاش بعدىا أربعة أياـ ؟  إذف إثبات ىذه لماذا لـ يتنزؿ القرآف في ىذه الحادثة كالنبي: كىنا سؤاؿ ميـ 
 عثماف مقتؿ بعد البيعة إلى دعكه حينماتو خطب  فقد نقمتـ عنو في الكصية معارض بالقرآف الكريـ ،كمعارض بقكؿ عمي

  عميو تثبت كال ، القمكب لو تقكـ ال ، كألكاف كجكه لو أمرا مستقبمكف فإنا ، غيرم كالتمسكا دعكني " :فييا قاؿأنو 
ف : قاؿ أف إلى ... العقكؿ  خير كزير لكـ كأنا ، أمركـ كليتمكه لمف كأطكعكـ أسمعكـ كلعمي ، كأحدكـ فأنا تركتمكني كا 

 . (4)" أمير مني لكـ
 فكيؼ يرفض تكميفان شرعيان ،كمستحقان لو منع منو لعقكد مف الزمف؟ثـ ما حكمو مف الناحية الشرعية ؟ىؿ ستجركف 

 ؟    حكمكـ في الصحابة لما ترككىا عمى عمي
 في كال ، رغبة الخالفة في لي كانت ما كاهلل ":كالزبير طمحة مخاطبان  البالغة نيج في أيضان   نقؿ عف عميك

  .(5)" عمييا كحممتمكني إلييا دعكتمكني كلكنكـ ، إربة الكالية
فأيف ىي الكصية؟  (حممتمكني ..دعكتمكني )ك قكلو  (رغبة)فتأمؿ في قكلو 

                                                 

في شرح مشكؿ اآلثار -كالمفظ لو–الطحاكم ك( 8402 )الكبرل  في ئيساالفك(2280)داكد أبك ،115ك 1/98 أحمدأخرجو   (1)
. كالحديث أصمو  في الصحيحيف كغيرىما مف حديث ابف عباس.و،كغيرىـ 7/107
 (.4788)أخرجو البخارم ( 2)
 (.3221)الترمذمأخرجو  ( 3)
. عبده محمد شرح 179 ، 178 ص البالغة نيج( 4)

 عبده محمد شرح 397 ص البالغة نيج ( (5
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: كقاؿ  في أكؿ خطبة لو ،  في يـك الجمعة أعكاد منبر رسكؿ اهللق أٌف عميان ارتقى الطبرم في تاريخكأكرد
أم عمى - في األمس عمى أمر افترقنا قدك. ذيفو إٌف ىذا أمركـ ، ليس ألحد حؽ إال أف أمرتـ اي أييا الناس عف مألو ك"

ال فال أجد عمى احد-البيعة لو  . (1)"فإف شئتـ قعدت لكـ ، كا 
كعمى منبره كبعد البيعة لو أنو ال يستمد الخالفة مف ،كس األشياد في مسجد رسكؿ اهلل ؤ يعمف عمى ر"فعمي

ال فإنو ا سبؽ ، بؿ يستمدىا مف البيعة إذا شيءحؽ يدعيو كال مف  -  الثالثة الذيف سبقكه كإخكانو- رتضيا األمة ، كا 
ىذا ىك الذم كقع ، كىذه الحقائؽ صدرت مف فـ عمي بف أبي طالب . أرفع مف أف يجعميا أكبر ىمو كغرض نفسو 

 تحاكر فيو اإلماـ زيد بف عمي بف الحسيف مع شيطاف الطاؽ لـ يخطر عمى باؿ م إلى اليـك الذىػ35نفسو ، كمف سنة 
أف - ، كال الحسف ، كال الحسيف ، كال عمي بف الحسيف ، كال محمد بف الباقر ، كال غيرىـ مال عؿ،أحد مف آؿ البيت 

لى أمة محمد جميعان ، اىناؾ إمامة آلؿ البيت كما  لى آؿ البيت ، كا  خترعيا شيطاف الطاؽ فأساء بذلؾ إلى اإلسالـ كا 
 .(2)"فاهلل حسبو 

 فيمف اعتقادنا :" ( القمي بابكيو ابف ) الصدكؽ قاؿما حكمكـ فيمف أنكر ىذه الكصية كخالفيا؟ :كأتساءؿ ىنا
 بأمير أقر فيمف كاعتقادنا ، األنبياء جميع جحد كمف أنو بعده مف كاألئمة طالب أبي بف عمي المؤمنيف أمير إمامة جحد

.  "(3) محمد نبكة أنكر ثـ ، األنبياء بجميع أقر مف بمنزلة إنو األئمة مف بعده مف كاحدا كأنكر المؤمنيف
 . (4) " كاحد حد عمى بيما الجيؿ ألف كفر النبكة دفع أف كما ، كفر اإلمامة كدفع " :الطكسي كقاؿ

ال؟ نقكؿ تناقضتـ شر تناقض ،فمف باب أكلى أٌف :أك ال ؟ فإف قمتـ -حاشاه– حينما رفضيا ىينا ىؿ يعد كافرا  فعمي 
! مف أنكرىا مف عامة الناس غير كافر فالجاىؿ يعذر

! ؟ -حاشاه-الرسالة خاف أنو زعمتـ فقد النبي كتركيا كاجبة  لعمي الكصية كانت ثـ إف
فيك إما أنو بايع أك ال،كالثابت عند –حاشاىـ -  أئمة ضاللة خائنيف لكصية رسكؿ اهلل ثـ كيؼ يبايع عمي 

 قكؿفأيف التقية في إقراره بالبيعة بعد خالفتو ؟فقد جاء في نيج البالغة :قمنا !؟ ،فإف اعتذرتـ أنيا تقية (5)الجميع أنو بايع
 فإذا أمرم في فنظرت ....... أمره هلل كسممنا ، قءقضا اهلل عف رضينا " : كاإلمامة الخالفة أمر يذكر كىك  عمي قكؿ

 .(6)" لغيرم عنقي في الميثاؽ إذ بيعتي سبقت طاعتي
 ، كاألنصار المياجركف كبايعو ، الصديؽ إلى تقدـ ذلؾ رأل كلما :) اليدل منار في البحراني عمي كيقكؿ

 التقية دكاعي لعدـ يبطنو ما إال يظير كال ، الناس يتقي ال ، المسمميف كخميفة المؤمنيف أمير يكمئذ كىك فيو مف كالكالـ

                                                 

. 6/157تاريخ الطبرم  ( (1
 263مختصر التحفة األثني عشرية ص( (2
 .111ص لمقمي االعتقادات( (3
  .8/368 األنكار بحارك ، 4/131الشافي تمخيص( (4
 .69،كأصؿ الشيعة كأحكاليا لمحمد الحسيف آؿ كاشؼ الغطاء ص119ينظر كتاب سميـ بف قيس الياللي ص( (5
  .96-95 ص عبده محمد شرح البالغة نيجك ، الصالح صبحي بتحقيؽ بيركت ط 37 خطبة 81 ص البالغة نيج ( (6
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 فتكلى األحداث تمؾ في كنيضت ، فبايعتو ، بكر مأب إلى ذلؾ عند فمشيت : ) فيقكؿ الماضية األحداث يذكر كىك ،
. (1)" جاىدا اهلل أطاع فيما كأطعتو مناصحان، فصحبتو كاقتصد كقارب كيسر فسدد األمكر تمؾ بكر أبك
 عمى خالؼ زعمكـ في تنصيصو بالكصية ،كاحتج لصحة خالفتو  كقد جاء في نيج البالغة نص عمي  

 فمـ ، عميو بايعكىـ ما عمى ، كعثماف كعمر بكر أبا بايعكا الذيف القكـ بايعني إنو   :"بالشكرل لما أرسؿ إلى معاكية
نما ، يرد أف لمغائب كال يختار أف لمشاىد يكف  إمامان  كسمكه رجؿ عمى اجتمعكا فإف ، كاألنصار لممياجريف الشكرل كا 
 سبيؿ غير اتباعو عمى قاتمكه أبى فإف منو خرج ما إلى ردكه بدعة أك بطعف خارج منيـ خرج فإف لن رض هلل ذلؾ كاف

 كىذا ، سبقو مف بيعة بصحة بيعتو كانعقاد خالفتو صحة عمى  مّّ عؿ يستدؿ كىنا. (2)" تكلى ما اهلل ككاله ، المؤمنيف
 المسمميف باتفاؽ تنعقد كالخالفة اإلمامة أفك ، كعثماف كعمر بكر أبى خالفة بشرعية يعتقد كاف  عميا أف  يعني

،فأيف  يرد أف لمغائب كال ، يختار أف لمشاىد يبؽ عمييـ لـ كالمياجريف األنصار اجتماعؼ،  معيفشخص عمى كاجتماعيـ
 الكصية بو كبابنائو مف بعده ؟

  عمرفي - مثالن – الخمفاء الراشديف مف قبمو فقاؿ مدحأنو  طالب أبي بف عميكقد أكردتـ في مصادركـ عف 
 عمر ىك الكالي ىذا..." البالغة نيج حاشر قاؿ. (3)"  بجرانو الديف ضرب حتى كاستقاـ فأقاـ كاؿو  ككلييـ : "خطبتو في
 .(4 )"الخطاب بف

 إنؾ ، تعرفو ال أمر عمى أدلؾ كال ، تجيمو شيئا أعرؼ ما ؟ لؾ أقكؿ ما أدرم ما كاهلل :" عثماف كقاؿ مادحان 
 سمعنا كما كسمعت رأينا كما رأيت كقد ، فنبمغكو بشيء خمكنا كال عنو فنخبرؾ مءو ش إلى سبقناؾ ما نعمـ ما لتعمـ

  اهلل رسكؿ إلى أقرب كأنت منؾ الحؽ لعمؿ بأكلى الخطاب ابف كال قحافة ابف كما صحبنا كما  اهلل رسكؿ كصحبت
 .(5)" يناال مالـ صيره مف نمت كقد منيما رحـ كشيجة

كىك كالـ صريح مف عمي في مدح عثماف رضي اهلل عنيما بمدح ال أعرؼ أحدان مف الصحابة كال مف بعدىـ إلى يكـ 
.   بمثؿ ىذا الكالـ ،كىك إقرار صريح منكـ بقرب كفضؿ الصديؽ كالفاركؽ كعثماف مف الحؽالناس ىذا مدح عثماف 

                                                 

  .532/ 3 التكاريخ ناسخ كأيضا ، 373 ص البحراني لعمي / اليدل منار ( (1
 .عبده محمد شرح. 246،247ص البالغة نيج( (2
 .519/ 4نيج البالغة بشرح أبي حديد ( 3)
 قاؿ أنو  عمي عف:" كالحديث أصمو في مسند أحمد .394،كالدرة النجفية ص5/463 البحراني ميثـ ،ككذا شرح4/519شرح أبي حديد ( 4)
 عمى اهلل رحمة بكر أبك استخمؼ ثـ أنفسنا قبؿ مف رأيناه شيء كلكنو اإلمارة في بو نأخذ عيدا إلينا يعيد لـ  اهلل رسكؿ إفٌ : الجمؿ يـك
 .كفي إسناده رجؿ مجيكؿ ال يعرؼ".بجرانو الديف ضرب حتى كاستقاـ فأقاـ عمر عمى اهلل رحمة عمر استخمؼ ثـ كاستقاـ فأقاـ بكر أبي

 .261/ 9 الحديد أبي كشرح ،عبده محمد شرح 291 ص البالغة نيج( (5
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 أفٌ  عائشة عند ذكركا:قاؿ فعف األسكد :ثـ تأمؿ نفي أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا لتمؾ الكصية كغيرىا
 فدعا حجرم :قالت أك .صدرم إلى مسندتو كنت كقد إليو أكصى متى:"فقالت كصيان  كاف عنيما اهلل رضي عميان 

. (1)"إليو أكصى فمتى مات قد أنو شعرت فما حجرم في انخنث فمقد بالطست
 بإخراج المشركيف مف جزيرة العرب  إذ ثبتت كصيتو لـ تنًؼ صدكر مطمؽ الكصية منوفعائشة رضي اهلل عنيا 

جازة الكفد كتجييز جيش أسامة نما نفت الكصية لعمي كا   .  بفدؾ أك باستخالفو  سكاء أرادت نفي كصيتو ،كا 
كىذا يدلنا عمى عمؽ امتداد ىذه الشبية ككقكعيا في كقت مبكر ،كمحاكلة بعض الناس استغالليا في مشاريعيـ 

 ىؿ خصكـ رسكؿ اهلل  :المشبكىة ضد اإلسالـ مف خالؿ بث الشبيات كالشيكات في األمة ،لذا طالما سئؿ عمي 
ال ؟ :بشيء ؟ فقاؿ 

عمى أف أكؿ مف أثار ىذه الشبية،كزعـ أٌف -كىك مف كتبيـ المعتمدة–كنٌص النكبختي في كتابو فرؽ الشيعة 
 أظير ممف ككاف سبأ بف اهلل عبد أصحاب السبأية: :" ىك عبد اهلل بف سبأ الييكدم ،فقاؿ عميان كصي رسكؿ اهلل

 عف فسألو عمي فأخذه بذلؾ أمره السالـ عميو عميا إف كقاؿ منيـ كتبرأ كالصحابة كعثماف كعمر بكر أبي عمى الطعف
لى البيت أىؿ حكـ إلى يدعك رجال أتقتؿ المؤمنيف أمير يا إليو الناس فصاح بقتمو فأمر بو فأقر ىذا قكلو  كاليتؾ كا 

 بف اهلل عبد أف السالـ عميو عمي أصحاب مف العمـ أىؿ مف جماعة كحكى ، المدائف إلى فصيره أعدائؾ مف كالبراءة
 السالـ عميو مكسى بعد نكف بف يكشع في ييكديتو عمى كىك يقكؿ ككاف ،السالـ عميو عميا ككالى فأسمـ ييكديا كاف سبأ
 ةإماـ بفرض القكؿ شير مف أكؿ كىك ،ذلؾ بمثؿ السالـ عميو عميفي   النبي كفاة بعد إسالمو في فقاؿ المقالة بيذه
 مأخكذ الرفض أصؿ أف الشيعة خالؼ مف قاؿ ىناؾ فمف مخالفيو ككاشؼ أعدائو مف البراءة كأظير السالـ عميو عمي
 .(2)"الييكدية مف

 القرآف سكل شيء  اهلل رسكؿ مف عندكـ ىؿ:فقمناان عمي سألنا : قاؿ ، جحيفة أبيكركل البخارم بإسناده عف 
عز يعطي أف إال النسمة، كبرأ ، الحبة فمؽ كالذم ال، :فقاؿ ؟  ، الصحيفة ىذه في ما أك كتابو، في فيما عبدا كجؿ، اهلل،و

. (3)"بكافر مسمـ يقتؿ ال كأف ، األسير كفكاؾ ، العقؿ فييا : قاؿ ؟ الصحيفة في كما : قمت
  اهلل رسكؿ خصنا ما فقاؿ ؟ بشيء  اهلل رسكؿ أخصكـ عمي سئؿ:قاؿ الطفيؿ أبي عف :كفي ركاية لمسمـ 

 لغير ذبح مف اهلل لعف :" فييا مكتكب صحيفة فأخرج :قاؿ ،ىذا سيفي قراب في كاف ما إال كافة الناس بو يعـ لـ بشيء
. (4)" محدثا آكل مف اهلل كلعف كالده لعف مف اهلل كلعف األرض منار سرؽ مف اهلل كلعف اهلل

 المخصكص كأنو ،مالكص أنو عمىّْ  عمى المدعيف المتشيعة بدعة يقطع ما الفقو مف معؿ حديث مؼ" : الميمب كقاؿ
 ثـ ، تعالى اهلل كتاب مف الناس عند ما إال عنده ما أف : كيمينو لقكلو ، غيره بو يخص لـ  اهلل رسكؿ عند مف بعمـ

                                                 

. ،كغيرىما(1636 )8/124،كمسمـ(2536)أخرجو البخارم( (1
. 22رؽ الشيعة صؼ ( (2
. كغيرىا المكاضع(3047)ك(111) أخرجو البخارم ( 3)
 
. (1978 )3/1567 أخرجو مسمـ( 4)
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 كثبت بيذا فصح غيره مؼ ممكف ىك ما غيرمء بش نفسو يخص كلـ ، درجاتيـ عمى فيو الناس مالذ الفيـ عمى ؿاأح
.  "(1)ملمنب مبكص ليس أنو نفسو عمى إقراره مف

أنو  شرحبيؿ بف اليزيؿ  عف مثؿ ىذه التساؤالت كالشبو ،فركل أحمد كغيره عفكقد ثبتت إجابة أبي بكر 
ًزـى  عيدان   اهلل رسكؿ مف كجد أٌنو بكر أبك كدَّ  ! ؟ اهلل رسكؿ مّْ كص عمى يىتىأىمَّري  كاف  بكر أبك:قاؿ   ًبًخزىاـو  أىٍنفيوي  فىخي
"(2) .

أم ىؿ كاف أبك بكر يتأمر عمى عمٌي لك كاف كصيان كما ييزعـ؟ كلك كجد مثؿ ذلؾ النساؽ لو :كىنا استفياـ انكارم 
!  انسياقان 

المطمب الثاني 
أىجر :قوليم 

 كزعمكا أف قائؿ تمؾ أثار المبتدعة شبية حكؿ صدكر ىذه العبارة مف الصحابة كاتيمكىـ باإلساءة إلى النبي 
:  ،كلبياف الرد عمى شبييـ نقكؿالعبارة ىك عمر 

: معنى اليجر لغة:أكالن 
ر . بالضـ الييٍجر  ران  : األصؿ في ضبط، ىىٍجران  يىٍيجير كىىجى مىط إذا: بالفتح  المعاجـ في كليس ،بفتحتيف  ىىجى  في خى

ذا كالمو   (3)ىىذىل كا 
:- قسميف عمى كىك مفيكـ غير بكجو الكالـ اختالط ىك المغة في اليجرؼ

 عمىبالحرارة  اليبس كغمبة الصكت لبحة الكالـ تبييف عدـ كىك ،السالـ عمييـ لألنبياء عركضو في ألحد نزاع ال قسـ 
 فجاء في الصحيحيف مكتو مرض في لو عارضة الصكت بحة كانت  نبينا أف عمـاؿ أىؿ بإجماع ثبت كقد المساف،

  النبي فسمعت كاآلخرة الدنيا بيف يخير حتى نبيٌ  يمكت ال أٌنو أسمع كنت:"قالت  رضي اهلل عنياعائشة مف حديث 
. (4)"خير أنو فظننت اآلية {عمييـ اهلل أنعـ الذيف مع} :يقكؿ بحة كأخذتو فيو مات الذم مرضو في يقكؿ

العكارض مف أمراض أك آفات  بسبب المساف عمى لممقصكد المخالؼ أك ىك جرياف الكالـ غير المنتظـ :اآلخر كالقسـ 
 أريد  اهلل رسكؿ مف أسمعو مءش كؿ أكتب كنت: قاؿ  عمرك بف اهلل عبدكىذا يمتنع بحؽ األنبياء،فعف  (اليذياف)

 الكتاب عف فأمسكت كالرضا الغضب في يتكمـ بشر  اهلل كرسكؿ تسمعو شىء كؿ أتكتب كقالكا قريش فنيتني حفظو
 .(5) "حؽ إال منو يخرج ما بيده نفسي فكالذم اكتب ":فقاؿ فيو إلى بإصبعو فأكمأ  اهلل لرسكؿ ذلؾ فذكرت

 
:  كما قاؿ بعض المبتدعة ،فأقكؿأما نسبة القكؿ إلى عمر

                                                 

. 1/188شرح ابف بطاؿ ( 1)
 .(2696)  كابف ماجو4/381كأحمد (722)أخرجو الحميدم ( 2)

  .2/30القامكس المحيط كينظر .5/557النياية في غريب الحديث ( (3
 .(2444 )7/137،كمسمـ (4081)أخرجو البخارم ( (4
. ،كغيرىما(3646)،كأبك داكد 2/162أخرجو أحمد ( (5
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:  زاعميف أنو ىك مف قاؿ ذىبت بعض الفرؽ المبتدعة إلى الطعف في الصحابي الجميؿ عمر بف الخطاب 
(! ىجر رسكؿ اهلل )

 مخاطبان  قاؿ كثير، عدد بو كيحؼ المرض، فراش في  اهلل رسكؿ كاف عندما ":يقكؿ الخميني في كشؼ اإلسرار
 نقؿ كقد. اهلل رسكؿ ىجر لقد: الخطاب بف عمر فقاؿ الضاللة، في الكقكع مف يحميكـ شيئان  لكـ أكتب تعالكا: الحاضريف

 ىذه أف يؤكد كىذا المفظ، في اختالؼ مع كأحمد كمسمـ البخارم مف الحديث كأصحاب المؤرخكف الركاية ىذه نص
 كتحمؿ كجد كد الذم الرسكؿ …قدره حؽ الرسكؿ أعطكا ما أنيـ الكاقع. المفترم الخطاب ابف مف صدرت الفرية

 مف كالنابعة الفرية عمى القائمة الخطاب ابف كممات أذنيو كفي عينيو كأغمض كىدايتيـ، إرشادىـ أجؿ مف المصائب
!! (1)"كالزندقة الكفر

 الجميكر نقؿ :الخطاب بف عمر عف السنة نقميا التي المطاعف في: الثاني المطمب":الحمي المطير ابف كيقكؿ
 بعده يختمفكف ال كتابان  فيو ليكتب ككتفان  دكاة مرضو حاؿ في طالب لما  النبي عف قكلو منيا كثيرة مطاعف عمر عف
. اهلل كتاب حسبنا لييجر اهلل رسكؿ إفٌ : كقاؿ عمر فمنعيـ ،"ع "طالب أبي ابف عمي عمى مكتو حاؿ ينٌص  أف كأراد

 كمنع طمب، ما أحضركا: بعضيـ فقاؿ فاختمفكا. الغكغاء النبي عند ينبغي ال: أىمو فقاؿ النبي كضجر الغكغاء فكقعت
 بسيد فكيؼ السفو بيذا العامي مكاجية يجكز كىؿ. مسمـ صحيح في الكالـ ىذا. ابعدكا:  النبي فقاؿ. آخركف

. (2)"المرسميف
 بف عمر ىك" اهلل كتاب حسبنا "شعار بكجيو كرفع اهلل رسكؿ باليجر، اتيـ مف أكؿ): يعقكب حسيف أحمدكقاؿ 

 أخبر ما شخصان  أف المؤكد كمف اهلل، لرسكؿ مالصح الكضع عمى ليطمئنكا حزبو مف كثمة ىك حضر حيث الخطاب،
 كتابة كبيف الرسكؿ، بيف ليحكؿ حزبو مف كبيران  عددان  عمر فأحضر الميمة، تمؾ كصية يكتب سكؼ الرسكؿ بأف عمر

 بف عمر لو تصدل حتى" أبدان  بعده تضمكا لف كتابان  لكـ كتبأ قربكا : "الرسكؿ قاؿ أف كما. بذلؾ عمر أقر كما كصيتو
 صاح تركو  كبدكف" ىجر قد اهلل رسكؿ إف اهلل، كتاب حسبنا : "الكتاب مضمكف عف يسأؿ أف دكف فكران  فقاؿ الخطاب،

 حزب غير مف الحاضركف كاستغرب ييجر، اهلل رسكؿ إف!! عمر قالو ما القكؿ : فقالكا عمر حزب مف الحاضركف
 يشكمكف عمر حزب مف الحاضركف ككاف اهلل، رسكؿ لكـ يكتب قربكا : عفكيان  كافقاؿ سمعكا، ما ىكؿ مف كصعقكا عمر،

 كتنازعكا، الفريقاف كاختمؼ" ييجر الرسكؿ إف اهلل كتاب حسبنا : "كأعكانو عمر فصاح عدتو لألمر أعدكا ألنيـ األكثرية،
 مما خير فيو أنا كما التنازع، معند مينبغ كال عنى، قكمكا : "لمجميع مالنب فقاؿ ،مالنب خاطر كحزبو عمر كصدـ
. (3 )(الرزية بيكـ اليكـ ذلؾ سمى عندما عباس ابف أصاب كلقد" إليو متدعكف

                                                 

. 137كشؼ األسرار ص ( (1
. 273نيج الحؽ ص ( (2
 . 84كربالء الثكرة كاألساة ص( 3)
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 أخرجو كما بالمخالفة بؿ الكتاب بطمب تكف لـ الغكغاء أف كثالثيا":عمر مطاعف في البياضي العاممي كيقكؿ
نو يكتب ندعو ال معو كمف عمر كقكؿ كتابان  إليو قربكا ىاشـ بني قكؿ مف كغيره البخارم  رسكؿ آذل كىذا … ىجر قد كا 

 . (1 )57/ األحزاب(المَّوي  لىعىنىييـي  كىرىسيكلىوي  المَّوى  ييٍؤذيكفى  الًَّذيفى  ًإفَّ : )اهلل قاؿ كقد،  اهلل
 الخطاب بف عمر ىك فيو تكفي الذم مرضو في  اهلل رسكؿ سبَّ  مف أكؿ ألف كذلؾ":التسترم الديف نكر   كقاؿ

 كتاب حسبنا لييجر الرجؿ إف عمر فقاؿ أبدان  بعده تضمكا لف كتابان  ألكتب ككتؼ بدكاة آتكني:  اهلل رسكؿ قاؿ حيث…
 اىػ.(2 )"اهلل

 قاليا عمر(ىجر)ثـ يأتي شخص أك مؤسسة إعالمية يفترض بيا األمانة كالمكضكعية لتدلس عمى السائؿ أٌف لفظة 
: ،جاء فيو جكاب عمى ىذا السؤاؿ16/12/2004األلكتركني  العقائدية  مركز األبحاث:كتأمؿ فيما جاء في مكقع 

  . كجزاكـ اهلل خيرا. لييجر   الرجؿإفٌ : بعد السالـ كالتحية لكـ كنت ابحث عف مصدر قكؿ عمر 

 : السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو ،األخ السيد حيدر المكسكم المحتـر

إف النبي غمبو ):أك  (إف الرجؿ لييجر):كقاؿ  عند مماتو كتابان  (صمى اهلل عميو كآلو)منع عمر مف أف يكتب النبي 
/  كتاب المرضى 7 / 4باب كتابة العمـ ك /  كتاب العمـ 1/32البخارم  صحيح:  مختمفة في بألفاظتجده ،  (الكجع

  كتاب2/178باب كراىية الخالؼ ك /  كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة 4/271قكمكا عني ك  باب قكؿ المريض

صحيح ، الذمة كالحرب   باب الجزية كالمكادعة مع أىؿ4/62باب ىؿ يستشفع إلى أىؿ الذمة ك / الجياد كالسير 
مسند أحمد ، باب ترؾ الكصية / الكصية   كتاب3/1257باب ترؾ الكصية ك /  كتاب الكصية 3/1259مسمـ 

ىػ .أ.كدمتـ سالميف ، 3/346 ك 222 ك 1/24

 بف عمر إلى تنسب لـ(ييجر) ىذه المفظة   كىذا تدليس صريح ككذب ال يبرره إال التعصب األعمى ،فالحؽ أٌف 
 في ثابتة ىي نعـ ،كفيدع كما السنة أىؿ كتب مف غيرىما في كال الصحيحيف في ال ركاية أم في  الخطاب

كالصحيح كما في الركايات الصحيحة  أٌف مف قاليا ىـ ،نزاعاؿ محؿ ىك الذم،كليست عنو لكف  كغيرىماالصحيحيف
 عمى اعتراضان  باالستفياـ أم باليمز (أىجر)  في ضبط ىذه المفظةكاألصح. الشيخيف ركاية في كما فمالحاضر بعض
نص عمى ذلؾ الكتاب؟ لنا ليكتب دكاة تحضركا أف عف تمنعكا حتى ييذم أف يمكف ىؿ أم لمرسكؿ الكتابة رفض مف

  .(5)كالسيكطي (4)النككمك(3)القاضي عياض 
                                                 

 . 224الصكاـر الميرقة ص( 1)
 . المصدر نفسو( 2)
. 5/380إكماؿ المعمـ  (3)
. 11/78شرح النككم  (4)
. 4/237الديباج  (5)
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ف": النككم اإلماـ كقاؿ  الحيرة مف أصابو لما بؿ تحقيؽ بغير قاليا قائميا، مف خطأ كانت األخرل الركايات صحت كا 
 .(1)"بعده كالضالؿ الفتف كخكؼ المصاب كعظيـ كفاتو عمى الدالة الحاؿ ىذه مف النبي مف شاىده ما لعظيـ كالدىشة

 بصيغة( قالكا )الركايات أكثر في كقع أنو مع  عمر ىك القكؿ ىذا قائؿ أف يثبت أيف مف":الدىمكم كقاؿ 
: كنجمؿ الرد في اآلتي (.2)" الجمع

 في جاء ما بخالؼ كىذا  استفيامان،(أىجر؟ )ىكذا االستفياـ بصيغة كردت أنيا المفظة ىذه في الصحيح الثابت فٌ إ: كالن أ
: الحديث كشراح المحدثكف، ذلؾ حقؽ ما عمى مرجكح فإنو  بعضيـبو كتمسؾ( كييجر ىجر، )بمفظ الركايات بعض
 .(6)حجر كابف ،(5)كالنككم ،(4)كالقرطبي ،(3)عياض القاضي منيـ
نما مف الصحابة ال عمى سبيؿ كصؼ النبي  جاء ىنا االستفياـ أف عمى نصكا فقد  عمى اإلنكار سبيؿ عمى باليجر،كا 
. كىك استنكار استفيامي (.تكتبكا ال: )  منيـقاؿ مف

كاية كذا ؛ استفيمكه ؟ أىجرى  :  كقكلو:))القرطبياإلماـ  قاؿ رى   الحرؼ ىذا في الصحيحة الرّْ  بيمزة  ؟ أىىجى
رى  ك، االستفياـ رنا :  بعضيـ ركاه كقد . ماض فعؿ : أنَّو عمى تنكيف بغير بالفتح ىىجى  ، الياء كبضـ ، اليمزة بفتح أىيجي
رى " :  األـ "غير في ركم كقد . ىيٍجرنا أقاؿ : أم ؛ مضمر بفعؿ مفعكالن  يجعمو أف عمى ، الراء كتنكيف  . استفياـ بال  ىىجى
  النبي مف ىذا مثؿ ككقكع . فائدتو لعدـ بو يعتد كال ، ينتظـ ال الذم الكالـ : كىك ، المريض ىذياف بو يراد : كاليجر

 قكلو تسمع أال . بالتبميغ ييًخؿٌ  عمَّا قبضو حيف إلى بعثو حيف مف حفظو تعالى اهلل ألف محاؿ صحتو أك مرضو حاؿ في
ًف اٍليىكىل} :تعالى ا يىنًطؽي عى مى ى الٌ ًإٍف ىيكى إً .كى اًفظيكفى } : تعالى كقكلو 4ك3النجـ{ كىٍحيه ييكحى نَّا لىوي لىحى ٍلنىا الذٍّْكرى كىاً  ًإنَّا نىٍحفي نىزَّ

 .9الحجر{
 الغضب في عني خذكا:" قاؿ كلذلؾ ؛ ذلؾ غير إلى ، المبيف الحؽ عمى كأنو ، مستقيـ صراط عمى بأنو لو شيد كقد

 ، حاالتو كؿ في يقكلو ما عنو يأخذكف كانكا : ىذا أصحابو عمـ كلمَّا. (7)" حقِّا إال اهلل عمى أقكؿ ال فإني ، كالرضا
 ،(8) "نكرث ال" : قكلو عمى كعممكا ، مكتو عند بو كصَّى ما جميع منو كقبمكا ، عنو تمقَّكا فإنيـ ، الحالة ىذه في حتَّى
 كلـ . ذلؾ غير إلى ،(10) " أجيزىـ كنت ما بنحك الكفد زكامأج "ك ،(9) "العرب جزيرة مف المشركيف أخرجكا " :كلقكلو

                                                 

. 11/78شرح مسمـ  (1)
.  250مختصر التحفة اإلثني عشرية ص( (2
. 2/886الشفا :  انظر( (3
. 4/559 انظر المفيـ ( (4
 . 11/79انظر شرح صحيح مسمـ ( (5
.  8/133انظر فتح البارم ( (6
. ،كغيرىما(3646)،كأبك داكد 2/162أخرجو أحمد ( (7
مف حديث أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا،كقد صح مف حديث (1758)9/109،كمسمـ (2862)قطعة مف حديث أخرجو البخارم  ( 8)

. غيرىا 
.  قطعة مف حديث بحثنا ىذا((9

  قطعة مف حديث بحثنا ىذا((10
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رى  : قكليـ يككف أف يستحيؿ : ىذا كعمى . منو شيء في شكُّكا كال ، يتكقفكا  زمف قكلو صحة في ليـ عرض لشؾٍّي  ، أىىىجى
نَّما ، مرضو  فكأنو ، عنو كتمكَّأ ، كالدكاة الكتؼ إحضار في تكقؼ مف عمى اإلنكار جية عمى بعضيـ مف ذلؾ كاف كا 
 ال ، الحؽ يقكؿ إنما فإنو ، الكتؼى  كقرّْب التكقؼ فدع ؟ ىذياننا قاؿ أنو : أتظف ، تتكقؼ كيؼ : تكقؼ لمف يقكؿ
رى  ة في لو عرض شؾٍّي  عف ذلؾ قاؿ منيـ أحدنا أف : قدَّرنا فمك . عميو ذلؾ يحمؿ ما أحسفي  كىذا. اٍليىجى  كاف ؛ قكلو صحَّ
 ىذا . كفضالئيـ ، ،ككبرائيـ الصحابة خيار مف سمعو ممف ىناؾ كاف مف القكؿ ذلؾ عمى يقرَّه أف كبعيده  . منو خطأ
 العظيـ المقاـ ذلؾ في أصابو كحيرةو  دىشو  عف قائمو عف صدىرى  ىذا يككف أف : كيحتمؿ . سديد غير كرأمّّ  ، بعيده  تقديره 

.  كالـ القرطبي إنتيى(1)". الجسيـ كالمصاب ،
: ىجر عمى ثالثة أكجو: كتكجيو القرطبي رحمو اهلل لقكؿ مف قاؿ :قمت

. ،كقد استبعده ،كىك قكؿ األمة باإلجماع (اليذياف)عمى المعنى المغكم العاـ :األكؿ 
. كحسنو القرطبي.قاليا جماعة  استفيامان إنكاريان لمف تمكأ عف إنفاذ أمر الكتابة :الثاني

. دىشة كحيرة لممصاب الجمؿ بالنبي(بعض مف قرب دخكلو في االسالـ: كىـ عمى الراجح)أنو قاليا القائؿ : كالثالث 
 كيككف، القرطبي ذكرىا التي االحتماالت ثالث ترجيح لي  كيظير:"كقد حٌسف األخير الحافظي ابف حجر كقاؿ

 أف يريد ما تحرير عف بو يشتغؿ قد الكجع عميو شتدا مف أف يعيد ككاف ،اإلسالـ في دخكلو قرب مف بعض ذلؾ قائؿ
 طريؽ مف اإلسماعيمي عند ككقع الكجع غمبو قد إنو بعضيـ فقاؿ الثانية الركاية في كقع كليذا ذلؾ كقكع لجكاز يقكلو
. استفيمكه؟  ييجر شأنو ما: فقالكا ،الحديث ىذا في سفياف عف خالد بف محمد
 بصيغة استفيمكه: ذلؾ قاؿ أف بعد أنو كيؤيده ،لييجر  اهلل نبي أف جبير بف سعيد عف أخرل طريؽ مف سعد بفا كعف
 في قكلو كفي أكال األكلى ككنو في معو كابحثكا أراده الذم ىذا عف يستفيمكه بأف أمره اختبركا أم باالستفياـ األمر
 عمى كالرد االمتثاؿ عمى مصمما كاف بعضيـ بأف يشعر ما لكـ يكتب قربكا يقكؿ مف فمنيـ فاختصمكا الثانية الركاية

 مضى كقد كالتشاجر التنازع كقكع عند بذلؾ العادة جرت كما البركة ارتفعت االختالؼ منيـ كقع كلما منيـ متنعا مف
. (2)"فرفعت يختصماف رجميف فرأل القدر بميمة يخبرىـ خرج  أنو الصياـ في

 ،كحتى مف قاليا مف عامة كىذاف التكجيياف جيداف ،كىما في الجممة يدالف عمى تكقير الصحابة لمنبي:قمت
 قصة في كما حزف، أك فرح لشدة إما  غالؽاإلب يعذر الرجؿأىجر؟ فإنو معذكر بالذىؿ، ؼ:الصحابة ممف تأخر إسالمو 

 .(3)"الفرح شدة مف أخطأ ، ربؾ كأنا عبدم، أنت الميـ ": فقاؿ يأس بعد كجدىا ثـ دابتو فقد الذم الرجؿ
 يؤثمكه، كلـ قائميا، عمى ينكركا فمـ - كفييـ عمي -أصحابو، ككبار  اهلل رسكؿ بحضكر صدرت المفظة ىذه فٌ إ:ثالثان 
. كالعياذ باهلل كاليدل، الحؽ عف زائغ ، الديف في مفتكف إال ذلؾ بعد عميو ينكر كال ، حاؿ كؿ عمى معذكر أنو عمى فدؿ

                                                 

. 4/560المفيـ ( (1
. 8/132فتح البارم ( (2
(.  2747)، 4/2104أخرجو مسمـ( 3)
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 لبحة صكتو ،فراحكا  كما أمر بو أٌف بعض الصحابة لـ يفيـ مف كالـ النبي - كما سبؽ–كالذم يظير 
 في فالنبي .(1)"عميو يفدكف فذىبكا استفيمكه":يمحكف عميو كيكرركف السؤاؿ ،ماذا تقصد؟ ككما جاء في لفظ النسائي

كالناس يفدكف عميو ....".لما اشتد بو الكجع:"شدة المرض كما جاء في كؿ الركايات عند الجميع قاؿ ابف عباس
اختبركه كامتحنكه ،فمعميا مما يصيب المحتضر ،كقائؿ :جماعات يسألكنو ماذا تقكؿ؟ استفيمكه؟ فاختمفكا فقائؿ يقكؿ

أىجر؟ استفيامان كاستنكاران :  فحينيا قاؿ القائؿ ال غير ذلؾ ،كيذىبكف كيعكدكف إليو :ائتكه بالكتاب كقائؿ يقكؿ :يقكؿ
..". قكمكا عني فالذم أنا فيو خير :" كقد غمبو الكجع ال إقراران ،فقاؿ النبي 

 ىك أك المرض أكجبو مما ىك بعده تضمكا لف كتابا لكـ أكتب : قكلو ىؿ شؾ ليـ فحصؿ :"كقاؿ شيخ اإلسالـ
ذا اتباعو يجب الذم الحؽ  يرفع أف يحب باألمة لرأفتو ككاف،عنو فأمسؾ المقصكد بو يحصؿ لـ ليـ الشؾ حصؿ كا 

 ربي سألت:"قاؿ أنو عنو الصحيح في كما الخالؼ مف بد ال بأنو مضى قد اهلل قدر كلكف بذلؾ اهلل كيدعك بينيا الخالؼ
 ال أف كسألتو فأعطانييا فيجتاحيـ غيرىـ مف عدكا أمتي عمى يسمط ال أف سألتو كاحدة كمنعني اثنتيف فأعطاني ثالثا

 .(2)" ...فمنعنييا بينيـ بأسيـ يجعؿ ال أف كسألتو فأعطانييا عامة بسنة ييميكـ
نما جؿ المسألة إذف فيذه الشبو باطمة جممة كتفصيالن ال تثبت بحؽ عمر  كال حتى في حؽ الصحابة الكراـ ،كا 

؟ استفيامان أك طمبان الستفيامو كما يفعؿ مع المحتضر ليرل (أىجر):أف بعض الصحابة ممف قرب دخكلو اإلسالـ قاؿ :
 ،أما عمر كالصحابة لما رأل ىؤالء الجدد عمى االسالـ مف حاؿ لـ يعرفكىا عف النبي - حاشاه -ىؿ خٌمط أك ال؟

.  ألنيـ أعرؼ الناس بنبييـ كسيدىـاآلخركف فيـ أشد تعظيمان كتكقيران لو 
كىما حمالتا أكجو، ثـ تأمؿ في ىذا (غمبو الكجع،أىجر )ثـ ال أجد تفسيران ليذه الحرقة المصطنعة عمى لفظة 

بأبي -حاشاه- ىجر ؟ النص الذم نقمو القكـ في كتبيـ كتمقكه بالقبكؿ كالتصديؽ كفيو تصريح كاضح منيـ أٌف النبي
. ىك كأمي كنفسي كالناس أجمعيف 

هلل صمى اهلل عميو كآلو فدخؿ  ثـ أغمي عمى رسكؿ:"قاؿ اس ابف عب فركل الصدكؽ في أماليو بإسناده عف
ادعكا : ثـ قاؿ. اهلل عميو كآلو كصمى بالناس، كخفؼ الصالة الصالة رحمؾ اهلل، فخرج رسكؿ اهلل صمى: بالؿ كىك يقكؿ

 كاألخرلبف زيد، فجاءا فكضع صمى اهلل عميو كآلو يده عمى عاتؽ عمي عميو السالـ،  لي عمي بف أبي طالب كأسامة
كالحسيف عمييما السالـ  فجاءا بو حتى كضع رأسو في حجرىا، فإذا الحسف. انطمقا بي إلى فاطمة:  ثـ قاؿأسامة عمى

فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو مف . لكجيؾ الكقاء أنفسنا لنفسؾ الفداء، ككجكىنا: يبكياف كيصطرخاف كىما يقكالف
 . (3)"افعانقيما كقبميـ. الحسف كالحسيف ىذاف ابناؾ: ىذاف يا عمي؟ قاؿ

                                                 

 .3/343 السنف الكبرل ( 1)
 .8/572منياج السنة ( 2) 
 كلك قالكا . 74 كالفتاؿ النيسابكرم في ركضة الكاعظيف ص22/510كانظر بحار األنكار لممجمسي 735-732صاألمالي لمصدكؽ ( 3)
لجنة ت اختار  يتمقكنيا بالتصديؽ كاالحتجاج حتىىذه الركاية غير ثابتة أك ضعيفة لكاف خيران ليـ كالعجيب أنيـ يصححكنيا ك- مثالن –

كممات اإلماـ الحسيف : الحسيف كضمف كتاب أسمكه حديثية عممية متخصصة في معيد باقر العمـك انتخاب ىذه الركاية مف ضمف كممات
 .بطيراف  دار المعركؼ98ص
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 لك سممنا لكـ –المنكرة -كال أدرم عدـ معرفة الرجؿ لكلديو في ساعة المكت ما يسمى ؟ كىي كىذه الركاية 
أىجر؟ كال أدرم لماذا أنتـ مفتكنكف بتتبع المتشابيات عند غيركـ كال : بصحتيا أليس فييا عذر لمف قاؿ مف الصحابة

. تبصركف األكابد كالطامات في كتبكـ؟ ،كأيف اإلنصاؼ كالمكضكعية في البحث كالجداؿ
كتاب اهلل  حسبكم قول عمر: المطمب الثالث

 لـ كأنو ( اهلل كتاب حسبنا ، اهلل كتاب عندكـ: ) بقكلو  اهلل رسكؿعمى  عمراعتراض  مف قكادع ما كأما  
 عمى اعتراض أم ، االحتماؿىذا عمر قكؿ في ليس أنو:عميو فالرد،الكتاب كتابة مف أراد فيما  الرسكؿ أمر يمتثؿ
:  يرد عمييـك ،  تكىـقد م كما أمره امتثاؿ كعدـ  اهلل رسكؿ

 ظاىر كىذا ، النبي أمر عمى الحسـ لمخالؼ الذم كقع بيف الحاضريف  ( اهلل كتاب حسبنا ) : عمر قكؿ فٌ أ -1
ال فعمر.رأيو في  لعمر المخالفكف كىـ جمع المخاطب فإف ( اهلل كتاب عندكـ: ) قكلو مف  ىك مف اشد الناس كا 

 .  إتباعان لمنبي
 أك ممف خالفو لما كجد إلى ذلؾ سبيالن فاحتماؿ  كاف ممف قاؿ بقكؿ عمر ثـ لك ادعى مدعو أٌف عميَّ بف أبي طالب 

. األمريف جائز 
 مف كأنو الكجكب، عمى ليس الكتاب بكتابة الرسكؿ أمر أف الصحابة، مف رأيو عمى كاف كمف  لعمر ظير ٌنوأ-2 

. (4)حجر كابف ،(3)كالنككم ،(2)كالقرطبي ،(1)عياض القاضي ىذا عمى نبو كقد األصمح، إلى اإلرشاد باب
 يتركو لـ كاجبان  كاف كلك ، الكتاب كتابة  الرسكؿ بترؾ كذلؾ  عمر اجتياد صحة ىذا بعد ثبت قد إنو ثـ

. رعـ مكافقات مف ىذا عد كليذا،خالؼ مف لمخالفة التبميغ يترؾ فؿ الختالفيـ،ألنو
 الصالح، كالقصد المسكغ، االجتياد عميو حمؿ إنما كمو ذلؾ أف ذلؾ كسبب":اختالفيـ سبب في القرطبي قاؿ

 .(5)" األصكؿ في قررناه كما مأجكر بؿ مأثكـ غير كاآلخر ، مصيب أحدىما أك مصيب، مجتيد ككؿ
 في صمح الحديبية أف يفعؿ ذلؾ؟ فيؿ تعد لما أمره النبي (رسكؿ اهلل  ) كممة  أنو رفض محكثـ  صح عف عمي 

. ال ؟كىذه كتمؾ ،فتأمؿ:مخالفة؟الجكاب قطعان 
أراد التكقؼ عف اإلتياف بالكتاب فمـ يفيـ (حسبنا كتاب اهلل) لما قاؿ كحتى عمى قكؿ مف قاؿ إٌف خطاب عمر

 لـ عمر ألف عميو، دليؿ ال زعـ  ،كمف زعـ ذلؾ مف المبتدعة فيك أنو قصد االستغناء عف سنة النبيمف قكؿ عمر
ٌف أ عمى باالجتياد السائغ القرينة مف عنده قاـ لما قالو ما قاؿ بؿ المطيرة، السنة بياف عف ستغناءاال  ىذا بقكلو يرد

. كجؿ عز اهلل كتابة ىذا الكتاب مما سبؽ تأصيمو في كتاب

                                                 

. 5/381إكماؿ المعمـ  (1)
. 4/560المفيـ  (2)
. 11/78شرح مسمـ  (3)
. 8/134فتح البارم  (4)
. 4/560المفيـ  (5)
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 ما رأل لما أنو عمى محمكؿ امتناعو بؿ كتابتو، يريد  النبي كاف فيما الغمط عمر يتكىـ لـ" :الخطابي قاؿك
لى يكتبو فيما الطعف إلى سبيالن  المنافقكف يجد أف خشي المكت كحضكر الكرب مف فيو ىك  الحالة تمؾ عمى حممو كا 
 كال  النبي مخالفة تعمد أنو ال ،عمر تكقؼ سبب ذلؾ فكاف االتفاؽ يخالؼ ما بعض بكقكع فييا العادة جرت التي
. (1)" ككال حاشا عميو الغمط جكاز

 عمر فقو دالئؿ مف أنو عمى الحديث شرح في المتكممكف العمماء اتفؽ فقد  عمر كالـ أما :" النككم قاؿك 
يكتب أف خشي ألنو نظره، كدقيؽ كفضائمو   ال منصكصة ألنيا عمييا العقكبة كاستحقكا عنيا عجزكا ربما أمكران 
 اليكـ } تعالى كقكلو { شيء مف الكتاب في فرطنا ما } تعالى لقكلو اهلل كتاب حسبنا: عمر فقاؿ فييا لالجتياد جاؿـ

 عمر فكاف  اهلل رسكؿ عمى الترفيو كأراد األمة عمى الضاللة فأمف دينو أكمؿ تعالى اهلل أفٌ  فعمـ { دينكـ لكـ أكممت
.  (2)"كمكافقيو عباس ابف مف أفقو

 عباس ابف بذلؾ يكتؼ كلـ ، الديف فيو اهلل أكمؿ الذل بالقرآف اكتفى حيف عباس ابف مف أفقو فعمر :"كقاؿ ابف بطاؿ
"(3) .
 يكتفى أنو يرد لـ. اهلل كتاب حسبنا: عمر قكؿ فإف بجيد ليس تقدـ ما مع ذلؾ إطالؽ بأف :" ابف بطاؿكتيعقب  
 فرأل إليو اإلشارة تقدمت مما الكتاب كتابة عمى يترتب الذم مف مكخش القرينة مف عنده قاـ لما بؿ السنة بياف عف بو
 ككنو مع بالقرآف يكتؼ لـ حقو في يقاؿ فال عباس بفا كأما .خشيو مما شيء عميو يترتب ال القرآف عمى االعتماد أف

 االستنباط مف أكلى لككنو عميو بالتنصيص البياف مف فاتو ما عمى أسؼ كلكنو ؛كتأكيمو بتفسيره الناس كأعمـ القرآف حبر
. (4)"أعمـ كاهلل

كما –فكيؼ يستطيع رجؿ كاحد ! دكنو خرط القتاد  اضطيد الصحابة كغمبيـ بالقكة ؼأما عف ادعائيـ أف عمر
كىك أمر ال يجكز جيمو ناىيؾ ! مف تبميغ أمرو تزعمكف أنو كصية اهلل كرسكلو أف يمنع النبي - (5)جاء في ركاياتيـ

عف نكرانو كالتنكب لو ؟  
فما الطائؿ إذف مف - فمك سممنا جدالن – بمغو مراران كتكراران في غدير خـ كغيره ثـ أنتـ زعمتـ أٌف رسكؿ اهلل 

دفعو في ىذا المكضع أك منعو ،كالناس كؿ الناس تعرفو؟ كلك أعممتـ النظر في فريتكـ ىذه لكقعتـ في الكفر عمى 
ا أينًزؿى ًإلىٍيؾى ًمف } :"قكاعدكـ  إذ تزعمكف أٌف الكصية نصَّ عمييا القرآف كذكرت صراحة بقكلو تعالى يىا أىيُّيىا الرَّسيكؿي بىمٍّْغ مى

ا بىمٍَّغتى ًرسىالىتىوي كىالٌموي يىٍعًصميؾى ًمفى النَّاًس ًإفَّ الٌموى الى يىٍيًدم اٍلقىٍكـى اٍلكىاًفًريفى  ـٍ تىٍفعىٍؿ فىمى ف لَّ . 67المائدة{رَّبّْؾى كىاً 

                                                 

. 8/134،كفتح البارم 11/77شرح النككم  (1)
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 مف الناس عامة باتفاؽ ضاؿ فيك عمي بخالفة كاف الكتاب ىذا أف تكىـ  كمف:" يقكؿ ابف تيمية رحمو اهلل 
 ىك كاف عميان  بأف القائمكف الشيعة كأما كتقديمو، بكر أبي تفضيؿ عمى فمتفقكف السنة أىؿ أما كالشيعة، السنة عمماء

 كتاب، إلى يحتاج يكف فمـ كحينئذ معركفان  ظاىران  جميان  نصان  ذلؾ قبؿ إمامتو عمى نص قد إنو فيقكلكف لإلمامة المستحؽ
ف  يكف فمـ: كأيضان  كأحرل، أكلى قميمة طائفة حضره كتابان  تكتـ فألف المشيكر المعمكـ النص جحدت األمة إف قيؿ كا 

 مما الكتاب في يكتبو ما كاف فمك شؾ مف لشؾ الكتاب ترؾ لو يجكز كال مكتو، مرض إلى البياف تأخير عندىـ يجكز
 لـ الكتاب ترؾ لما أنو فعمـ لو، الخمؽ أطكع فإنو أحد قكؿ إلى يمتفت كال كيكتبو يبينو  النبي لكاف ككتابتو بيانو يجب
 ذلؾ غير تبميغ يترؾ لـ كما.........لفعمو كجب لك إذ حينئذ كتابتو تجب ما الديف مف فيو كاف كال كاجبان  الكتاب يكف

 في ذكره مما ذلؾ كغير العرب جزيرة مف الييكد بإخراج الحاؿ ذلؾ في أمر ككما عاداه مف كمعاداة خالفو مف لمخالفة
 ذلؾ ترؾ ثـ ، بكر أبي استخالؼ يكتب أف أراد  أنو قبمو العمـ أىؿ عف عيينة بف سفياف حكى كقد ... الحديث
 الكتاب، ترؾ ثـ ،"كارأساه: "قاؿ حيف مرضو أكؿ في بالكتاب ىـ كما ذلؾ تعالى اهلل تقدير مف عممو ما عمى اعتمادان 
. (1)"الصالة في إياه بتقديمو بكر أبي استخالؼ عمى أمتو نبو ثـ ،" بكر أبا إال كالمؤمنكف اهلل يأبى: "كقاؿ

 أف يقير أمة كاممة فييـ أمثاؿ أبي بكر كعثماف كعمي كطمحة كسعد ،كىـ أىؿ ثـ كيؼ يستطيع عمر
فيكتمكنو عف الناس كال يبمغكنو ، كال ينصركف نبييـ  في ىذه !!الشجاعة كالديف كقد نٌص القرآف عمى صدقيـ كشدتيـ 

 المحظات التي ىي أشد المحظات عمييـ ،لحظات الفراؽ كقد عرفكا  بحبو كاتباعو  ،حتى قاؿ عركة بف مسعكد الثقفي
 ككسرل قيصر عمى ككفدت الممكؾ عمى كفدت لقد كاهلل... :"لما أرسمتو قريش مفاكضان قبؿ أف يسمـ لما رجع إلى قريش

 تنخـ إف كاهلل محمدا كسمـ عميو اهلل صمى محمد أصحاب يعظـ ما أصحابو يعظمو قط ممكا رأيت إف كاهلل كالنجاشي
ذا كجمده كجيو بيا فدلؾ منيـ رجؿ كؼ في كقعت إال نخامة ذا أمره ابتدركا أمرىـ كا   كضكئو عمى يقتتمكف كادكا تكضأ كا 
ذا . (2)" ...لو تعظيما النظر إليو يحدكف كما عنده أصكاتيـ خفضكا تكمـ كا 

فالصحابة الذيف قتمكا كأكذكا كشردكا فصبركا مف أجؿ إعالء كممة الحؽ أماـ طاغية عصره أبي جيؿ كغيره مف 
كفي - لك سممنا لكـ-الخ أيعجزكف عف رد رجؿ كاحد،كائنان مف كاف ..طكاغيت الباطؿ في بدر الفرقاف كأحد كحنيف 

 كتعظيمو حضرة مف ىك أحب إلييـ مف أنفسيـ كأمكاليـ كالناس أجمعيف ؟كلك أردنا إيراد بعض مآثرىـ في تكقير النبي
ككاهلل لك حدثت طفالنلـ يبمغ الحمـ عمى فطرتو بمثؿ !كاألدب بيف يديو لما كسعنا مثؿ ىذا البحث كال عشرات أمثالو 

،كلكف ما قكلؾ فيمف رضع الحقد كالطعف كالتكفير،أعاذنا اهلل مف الجيؿ !  أيما استنكار؟اىكذا خرافة الستنكره
. في دينيـ كشجاعتيـ -  كمنيـ عمي –زيادة عمى ما في ىذا القكؿ مف تيمة لكؿ الصحابة .كالبدع

كقد جاءت في كتب القكـ نصكص كثيرة تنٌص عمى أٌف ىناؾ مف سمع كعمـ الكصية المزعكمة كىـ مف أبرز 
!!! كعمي بف أبي طالب كالمقداد كأبي ذر كسمماف كأسامة ،كطمحة كالزبير ،كأبي سفياف :الصحابة جرأة كشجاعة كجالدة

: كغيرىـ رضي اهلل عنيـ أجمعيف، كمف ذلؾ ما يرككنو

                                                 

. 26-6/25 منياج السنة ( (1
(. 2529) صحيح البخارم ( (2
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حيف دعا بالكتؼ ليكتب  (ص)ألست قد شيدت رسكؿ اهلل : " لطمحة  (ع)قاؿ اإلماـ عمي : عف سميـ بف قيس الياللي 
: ثـ تركيا قاؿ  (ص)فغضب رسكؿ اهلل  (إف نبي اهلل ييجر): فييا ماال تضؿ األمة كال تختمؼ، فقاؿ صاحبؾ ما قاؿ 

بالذم أراد أف يكتب فييا كأف يشيد عمييا  (ص)فإنكـ لما خرجتـ أخبرني بذلؾ رسكؿ اهلل : قاؿ . بمى قد شيدت ذلؾ
ثـ دعا بصحيفة فأممى عمٌي ما أراد أف  (إف اهلل عز كجؿ قد عمـ مف األمة االختالؼ كالفرقة): العامة فأخبره جبرئيؿ 

كسمى مف يككف مف أئمة اليدل الذيف أمر اهلل سمماف كأبا ذر كالمقداد : يكتب في الكتؼ كأشيد عمى ذلؾ ثالث رىط 
فسماني أكليـ ثـ ابني ىذا ػ كأدنى بيده إلى الحسف ػ ثـ الحسيف ثـ تسعة مف كلد ابني ىذا ػ . بطاعتيـ إلى يـك القيامة

 . (1 )"(ص)نشيد بذلؾ عمى رسكؿ اهلل : كذلؾ كاف يا أبا ذر كأنت يا مقداد فقامكا كقالكا - يعني الحسيف
 كأسامة كأبك سفياف كغيرىـ كما نقؿ في نيج فيذا سمماف كأبك ذر رضي اهلل عنيما ،ككذا العباس عـ النبي 

؟،كمما !ىؿ خكفان مف رجؿ كاحد ! فمماذا سكتكا جميعان - كما يزعمكف– لعمي  فيؤالء كميـ يعممكف بكصيتو (2 )البالغة
 فيؿ يعقؿ أف يرد ثبت عند الجميع أٌف الصحابة الكراـ كاف ينتقد أحدىـ اآلخر كال يسٌمـ لو إال بما ثبت عف النبي
 في عمي ؟ كال يقاؿ إٌف سمماف عمى عمر رضي اهلل عنيما كىك خميفة المسمميف لثكب لبسو كيسكت عف كصية النبي 

نما لمديف ،كلك  عميان كمف معو كانكا مستضعفيف ؟ فيك قكؿ باطؿ لككف الكالء في اإلسالـ لـ يكف لمعشيرة كال لمقبيمة كا 
كاف األمر لمعشيرة أك القبيمة لكاف األمر لألكس أك الخزرج ؟ ألف أبا بكر كعمر كعميان كعثماف رضي اهلل عنيـ كانكا 

. مف أىؿ مكة كالخالؼ كقع في المدينة 
 مف أشرؼ قبائؿ العرب كأعزىا بيتان كأمنعيا رجاالن فكيؼ يصبر عمى ضيـ كال سيما إف كاف في الديف فعمي 

ثـ إني لك طمبت  !!!- (3)يا أخا الييكد ": أنو قاؿ لييكدم فيرككف عف عمي:كىذه العزة كالمنعة يقركف بيا في كتبيـ!! 
حقي لكنت أكلى ممف طمبو لعمـ مف مضى مف أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كمف بحضرتؾ منو بأني كنت 

أكثر عددان كأعز عشيرة كأمنع رجاالن كأطكع أمران كأكضح حجة كأكثر في ىذا الديف مناقب كآثاران لسكابقي كقرابتي 
. (4 )......"ككراثتي

 كزكج عمي فيذا النص مف فميـ كىك يدينيـ فمـ يكف مستضعفان كما يصكركنو ،كىذه فاطمة بنت النبي 
 أقؿ جيرت بطمبيا أرض فدؾ كخاصمت مف أجميا ،فيؿ أرض فدؾ أعز عمى فاطمة مف كصية الديف؟ كىؿ عمي 

 أكالن إذ يصكرنو فيذه الفرية مردكدة شرعان كعقالن ،كاليدؼ الكاضح ىك الطعف في عمي-  حاشاه–شجاعة منيا ؟
.  فيك أسد اهلل كسيؼ نبيو المسمط عمى أعداء اهلل تعالى- حاشاه–ضعيفان ميزكمان خكاران 

،فجاء في نيج البالغة !كتأمؿ في ىذه النصكص الباطمة التي ينقمكنيا فتنقمب عمييـ حجة في الدنيا كاآلخرة 
 في الناس فإفٌ  أمركـ عميكـ اممككا األنصار معشر يا :فقاؿ الجمكح بف المنذر بف الحباب فقاـ":يصؼ حادثة السقيفة 

 كذكك كالكثرة العدد كأكلك ،كالمنعة العزة أىؿ أنتـ رأيكـ عف إال أحد يصدر كال ،خالفكـ عمى مجترئ يجترئ كلف ظمكـ
                                                 

  .  81،كغيبة النعماني ص211صكتاب سميـ بف قيس الياللي  ((1
. 1/210نيج البالغة شرح أبي حديد  ( (2
 .! كعجبان ليذه العقيدة التكفيرية التي تكفر الصحابة المكحديف ،كتجعؿ مف الييكد المشركيف أخكانان ليـ ؟((3
 .374الخصاؿ ص( (4
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نما كالنجدة البأس  أمير فمنا سمعتـ ما إال ىؤالء أبى فإف أمكركـ عميكـ فتفسد تختمفكا فال ،تصنعكف ما الناس ينظر كا 
 تمتنع كال ،غيركـ مف كنبييا تؤمركـ أف العرب ترضى ال كاهلل غمد في سيفاف يجتمع ال ىييات عمر فقاؿ . أمير كمنيـ
 :المنذر بف الحباب فقاؿ .كعشيرتو أكلياؤه كنحف محمد سمطاف ينازعنا مف منيـ النبكة كانت مف أمرىا تكلي أف العرب

 فأجمكىـ عميكـ أبكا فإف األمر ىذا مف بنصيبكـ فيذىبكا كأصحابو ىذا مقالة تسمعكا كال أيديكـ اممككا األنصار معشر يا
 نا أالمرجب كعذيقيا المحكؾ جذيميا أنا الديف بيذا الناس داف بأسيافكـ فإنو منيـ األمر بيذا أحؽ فأنتـ البالد ىذه مف
. (1)"يقتؿ إياؾ بؿ: قاؿ .اهلل يقتمؾ إذف :عمر فقاؿ . جذعة لنعيدنيا شئتـ إف كاهلل ،األسد عريسة في شبؿ أبك

كىذه القصة ال تثبت مف كجو صحيح  بؿ ىي باطمة ،كفييا ما فييا مف الدس كالطعف ،إذ الثابت عف الحباب 
كسكت عمي رضي اهلل عنيما، كأنتـ –لماذا اعترض الحباب :  ،كالميـ ىنا(2)منا أمير كمنكـ أمير: أنو قاؿ بف المنذر 

 فأيف زعمكـ –حاشاه !- يرد كيناقش بؿ كيسب ؟يقطع أف عمر-المزعكـ– ؟ كىذا النص تقكلكف ىك كصي رسكؿ اهلل
 الجـ الصحابة كميـ كمنع الكصية ؟  أٌف عمر

،فمماذا (3)ثـ ثبت بالسند الصحيح عندنا أف بعض األنصار أرادكا سعد بف عبادة لمخالفة في حادثة سقيفة بني ساعدة 
تكمـ كؿ ىؤالء كترؾ مثمو عمي رضي اهلل عنو ،كلماذا لـ يدًؿ برأيو مثؿ بقية الصحابة ؟فإف قيؿ ترؾ ذلؾ لئال تقع فتنة 

بيف الصحابة ؟ 
اطردكىـ :  أمالبالد ىذه مف فأجمكىـ عميكـ أبكا  فإف:"آنفان –المزعـك –ألستـ  مف نقؿ قكؿ الحباب بف المنذر : أجيب

 داف بأسيافكـ فإنو"فأيف كصيتكـ المزعكمة؟ ،! ،ألنو يرل قكمو أحؽ بالخالفةمنيـ األمر بيذا أحؽ فأنتـ مف المدينة،
،فكيؼ ينسبو الصحابي الجميؿ الحباب بف المنذر (4)، كىذه أكضح صكرة عمى الدس في ىذه القصة"الديف بيذا الناس

 إف كاهلل  ،األسد عريسة في شبؿ أبك نا أالمرجب كعذيقيا المحكؾ جذيميا أنا:"ثـ يقكؿ !إلى نفسو كىك مف البدرييف 
كىؿ بعد ىذه الفتنة فتنة؟ فإذا كقع المحذكر "! يقتؿ إياؾ بؿ قاؿ اهلل يقتمؾ إذف :عمر فقاؿ . جذعة لنعيدنيا شئتـ

بزعمكـ كانت الفرصة سانحة لممطالبة بالحؽ الشرعي ؟  

                                                 

. 1/364نيج البالغة ( (1
 .1/132مسند أحمد ((2
 (6328)صحيح البخارم( (3
  ،فال يعقؿ أف يصدر مثؿ ىذا الكالـ مف رجؿ تربى في مدرسة القرآف ككنؼ النبيكىك عمى طريقتيـ في الطعف في أصحاب النبي( (4

؟ بؿ كال يعقميا الطفؿ الصغير الذم قرأ شيئان مف القرآف ،فمـ تأت آية في القرآف الكريـ تتحدث عف النصر إال قرنت باهلل تعالى أك نسب 
ًكيـً }:النصر إليو تعالى، كمف ذلؾ قكلو تعالى  ا النٍَّصري ًإالَّ ًمٍف ًعنًد الٌمًو اٍلعىًزيًز اٍلحى مى ًلتىٍطمىًئفَّ قيميكبيكيـ ًبًو كى ـٍ كى عىمىوي الٌموي ًإالَّ بيٍشرىل لىكي مىا جى آؿ {كى

ًكيـه } ك. 126عمراف ا النٍَّصري ًإالَّ ًمٍف ًعنًد الٌمًو ًإفَّ الٌموى عىًزيزه حى مى ـٍ كى ًلتىٍطمىًئفَّ ًبًو قيميكبيكي عىمىوي الٌموي ًإالَّ بيٍشرىل كى مىا جى ـي }ككذا .10األنفاؿ{كى كي رى لىقىٍد نىصى
ٍدًبًريفى  لٍَّيتـي مُّ بىٍت ثيَـّ كى ـي األىٍرضي ًبمىا رىحي مىٍيكي اقىٍت عى ـٍ شىٍيئان كىضى ـٍ تيٍغًف عىنكي ـٍ فىمى تيكي ـٍ كىٍثرى بىٍتكي نىٍيفو ًإٍذ أىٍعجى يىٍكـى حي  ك.25التكبة{الٌموي ًفي مىكىاًطفى كىًثيرىةو كى

يىنصيرىؾى المَّوي نىٍصران عىًزيزان } اء نىٍصري المًَّو كىاٍلفىٍتحي } :بؿ في آية تحفظيا عجائز المسمميف كصغارىـ .3الفتح{كى كال عجب ،فيذا . 1النصر{ًإذىا جى
 ألقاه  خطاب"أصحابو تربية في فشؿ قد اهلل رسكؿ إف :"أنو فشؿ في تربية أصحابو ،يقكؿ الخميني- حاشاه -ديدنيـ ،فيـ يتيمكف النبي 

 . 1/198ىػ،كينظر أحاديث يحتج بيا الشيعة ،عبد الرحمف دمشقية 1400شعباف 15 الرضا مكلد بمناسبة طيراف إذاعة في
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– بيذه الصكرة المشكىة التي ترسمكنيا لو مف حب لمدنيا كطمع في الخالفة لك كاف عمر:  كاألىـ مف ىذا كمو 
فمماذا رفض عمر الخالفة كقد دعاه إلييا أبك بكر؟ أليس ىذا زىدان منو كمعرفة بحؽ أبي بكر كمنزلتو؟ كىك أىؿ -حاشاه

. ليا كحؽ لو ذلؾ
 عنده تقرر أف بعد -الكتاب كتابة ترؾ األكلى أف رأل كقد الرأم، سديد البصيرة، ثاقب النظر، بعيد كاف  عمر فٌ إ-3
 اهلل رسكؿ عمى شفقتو: فقيؿ،أقكاؿ تكجيييا في لمعمماء راجحة شرعية لمصمحة كذلؾ- الكجكب عمى ليس بو األمر أف
 الكجع غمبو قد كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ إف: ) قكلو ليذا كيشيد المرض، شدة مع الكتاب كتابة مف يمحقو مما 
 شيء مف الكتاب في فرطنا ما: } تعالى قكلو استحضاره مع  (1)عميو كيثقؿ يشؽ ما  اهلل رسكؿ يتكمؼ أف فكره( 
. 89/النحؿ {.شيء لكؿ تبيانان  } ،38/األنعاـ {

 ذلؾ في يتقكلكا كأف الخمكة، في الكتاب ذلؾ في كتب لما مرض، قمبو في كمف المنافقيف، تطرؽ خشي إنو: كقيؿ
. (2)العمـ أىؿ مف كغيره عياض القاضي ذلؾ عمى نص األقاكيؿ

 تمؾ في باألمة األرفؽ أف كرأل ، منصكصة لككنيا العقكبة فاستحقكا عنيا عجزكا ربما أمكران  يكتب أف خشي إنو: كقيؿ
 .األمة عمى كالتكسعة األجر مف فيو لما االجتياد، سعة األمكر

 قبؿ خفيت كما العمماء، عمييا يطمع لـ أخرل كجكه الجتياده كاف أك كميا، األمكر ىذه الحظ كقد يككف عمر
 مف الحادثة ىذه العمماء عد كليذا الكتاب، كتابة بتركو  الرسكؿ عمييا ككافقو الصحابة، مف خالفو كاف مف عمى ذلؾ

. نظره كدقة فقيو دالئؿ
 عمر، فقو دالئؿ مف أنو عمى الحديث، شرح في المتكممكف العمماء اتفؽ فقد  عمر كالـ كأما":النككم قاؿ
 .(3)"نظره كدقيؽ كفضائمو،

 مأجكر بؿ حاؿ، كؿ عمى معذكر الديف في كالمجتيد الكتاب، كتابة مف مكقفو في مجتيدان  كافعمر أف: الرابع الكجو
ذا أجراف فمو أصاب ثـ فاجتيد الحاكـ حكـ إذا ":  النبي لقكؿ  كاف كقد فكيؼ ،(4)" أجر فمو اخطأ ثـ فاجتيد حكـ كا 

.  كتابة ترؾ مف أراد ما عمى كافقو بؿ بو، يذمو كلـ يؤثمو، فمـ  اهلل رسكؿ بحضكر عمر اجتياد
 الكتاب، كتابةمف  جدكلاؿ عدـ اهلل رسكؿ رأل كلذلؾ ،عمر قكؿ عمى كانت الساحقة األكثرية إفٌ : ـقكلو كأما

 بمجرد الصحابة عمى كالطعف الرسكؿ عمى الكذب مف فيو ما فيذا الكالـ مع.مكتو بعد يمتثمكه لف بأنيـ عمـ ألنو
 يستجيبكا، لـ كأ الناس استجاب سكاء بالتبميغ مأمكر الرسكؿ مركب،إذ جيؿ عمى دليؿ فيك الكاذبة، كالظنكف التخرص

مىى رىسيكًلنىا اٍلبىالىغي اٍلميًبيفي }: تعالى قاؿ لٍَّيتيـٍ فىاٍعمىميكٍا أىنَّمىا عى كٍا فىًإف تىكى  فمك .92المائدة{كىأىًطيعيكٍا الٌموى كىأىًطيعيكٍا الرَّسيكؿى كىاٍحذىري
 عيدىا بداية في الدعكة يترؾ لـ أنو كما أصحابو، استجابة لعدـ ليتركو كاف ما الكتاب، بكتابة أمر الرسكؿ كاف

                                                 

. 1/209، كفتح البارم البف حجر 11/90، كشرح صحيح مسمـ لمنككم 2/888الشفا لمقاضي عياض : انظر( (1
. 2/92 ، كشرح  النككم 2/889الشفا : انظر( (2
. 11/76 شرح النككم ( (3
(. 1716 )3/1342 ، كمسمـ(7352)ركاه البخارم مف حديث عمرك بف العاص ( (4
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 مف كحيى  بينة، عف ىمؾ مف ىمؾ حتى دعكتو، عف ذلؾ ثناهأ كما بو، أيمر ما بٌمغ بؿ لو، أذيتيـ كشدة قكمو لمعارضة
. (1)بينة عف حيي

 عممان أٌف فمك كاف في ىذا الكتاب أمر شرعي كاجب التبميغ الستحاؿ شرعان كعقالن كعرفان أٌف يتركو النبي
 يكـ االثنيف باالتفاؽ فمماذا لـ يبمغو بعد؟ عممان أنو أكصى بعد ذلؾ بغيره مف الكصايا الحادثة يـك الخميس ككفاتو 

األخرل الكاردة في الحديث نفسو؟ 
 المصمحة أف ظير ثـ ذلؾ، إليو أكحي أك مصمحة، أنو لو ظير حيف بالكتاب ىـٌ  النبي كاف:"قاؿ النككم

. (2)"األكؿ األمر ذلؾ كنسخ بذلؾ إليو أكحي أك تركو،
ثـ لك سممنا ليكذا شبو فستفتح عمينا أبكاب كثيرة أماـ شبو أكبر، إذ عمى ىذه القكاعد العرجاء يستطيع أم مفتر كذاب 

 .  إال كقد بمغ الديف كمو فالديف كمؿ كالرسالة تمت كما مات النبي! أف يدعي ما يشاء في أم مسألة 
 قميمة طائفة حضره كتابا تكتـ فألف ، المشيكر المعمكـ النص جحدت األمة أف: قيؿ إف:" كقاؿ شيخ االسالـ

 فمك ، شؾ مف لشؾ الكتاب ترؾ لو يجكز كال ، مكتو مرض إلى البياف تأخير عندىـ يجكز يكف فمـ كأيضا.كأحرل أٍكلى
 أطكع فإنو ، أحدو  قكؿ إلى يمتفت كال ، كيكتبو يبٌينو  النبي لكاف ، ككتابتو بيانو يجب مما الكتاب في يكتبو ما كاف

 كجب لك إذ ، حينئذ كتابتو تجب ما الديف مف فيو كاف كال ، كاجبان  الكتاب يكف لـ الكتاب ترؾ لما أنو فعيمـ ، لو الخمؽ
 كيقضى يفتى ممف أعظـ ىك فميس ، األمكر بعض في أكشؾ لو تبٌيف ثـ ، أمر عميو اشتبو عمر أف كلك ، لفعمو
 أخؼ الحؽ في الشؾ فإف ؛ النبي حكـ عمـ قد يككف كال ، ذلؾ في مجتيدا بخالفيا، حكـ قد  النبي كيككف بأمكر
. (3)"بنقيضو الجـز مف

.  أتمف حق األمة لما منع الكتابة أما عن ادعائيم أن عمر:المطمب الرابع
 مف كتابة أمر فيو  أك غيره منع النبي مف الكتابة؟ كىؿ بمقدكر عمر منع النبيأيف الدليؿ أف عمر:فأقكؿ

ا بىمٍَّغتى ًرسىالىتىوي } :تبميغ شرع اهلل ؟ كايف أنت مف قكلو تعالى ـٍ تىٍفعىٍؿ فىمى ف لَّ ا أينًزؿى ًإلىٍيؾى ًمف رَّبّْؾى كىاً  يىا أىيُّيىا الرَّسيكؿي بىمٍّْغ مى
. 67المائدة{كىالٌموي يىٍعًصميؾى ًمفى النَّاًس ًإفَّ الٌموى الى يىٍيًدم اٍلقىٍكـى اٍلكىاًفًريفى 

نما ىك حسـ لمخالؼ الذم كقع  (حسبكـ كتاب اهلل) كال أرل في قكؿ عمر  - كما مر–منعان مف الكتابة ،كا 
فأيف اإلتالؼ؟ثـ زعمتـ أٌف عميان معصكـ مف الخطأ ؟فيؿ سككتو عف ىذا األمر نقض لمعصمة أك ال ؟ 

 مف بعده ،ثـ تزعمكف أف الكصية ثبتت بالقرآف أف الكتاب كاف بالتنصيص عمى الكصية لعمي- جدالن –ثـ لك سممنا 
 أف عمى اإلمامية كاتفقت":قاؿ حيث مقاالتو في المفيد ـؾشيخ العقيدة ىذه عمى ـؾإجماع نقؿ كقد ،الكريـ كقكؿ النبي

 مف كأف كفاتو، بعد باإلمامة عميو كنص حياتو، في السالـ عميو المؤمنيف أمير استخمؼ كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ
. (4)" الديف مف فرضان  دفع ذلؾ دفع

                                                 

. ،بتصرؼ293اإلنتصار لمصحب،الرحيمي ص( (1
. 1/209،كفتح البارم 6/315،كينظر منياج السنة 11/76شرح النككم ( (2

 .1/396منياج السنة ( 3) 
. 44أكائؿ المقاالت ص( (4
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– كاف بمقدكره فعؿ ذلؾ كزعمتـ أٌف األمة شيدت كميا في غدير خـ فأيف اإلتالؼ إذف؟ ىذا إذا سممنا جدال أف عمر 
-. كحاشاه

 -ثـ أنتـ تقكلكف بكجكب كتماف الكصية فأيف اإلتالؼ المزعـك ؟ إذا كاف األصؿ عدـ إعالف الكصية فما فعمو عمر
 كتمو مف ديف عمى إنكـ سميماف يا: "حؽ كشرع محٌض ،إذ جاء في الكميني عف أبي عبد اهلل أنو قاؿ- عمى ادعائكـ

. (1) "اهلل أذلو أذاعو كمف اهلل أعزه
 محمد  إلى جبرئيؿ كأسرىا السالـ عميو جبرئيؿ إلى أسرىا اهلل كالية:" أنو قاؿجعفر مأبكأظير مف ذلؾ ما ركل عف 

  (2). " ذلؾ تذيعكف أنتـ اهلل،ثـ شاء مف إلى عمي كأسرىا السالـ عميو عمي إلى محمد كأسرىا
. (قوموا عني فالذي أنا فيو خير مما تدعونني) قولو:المطمب الخامس
ىك خطاب مكجو لمف حكلو في البيت لما اختمفكا كتنازعكا في أمر الكتابة ،فقاؿ ليـ : قكمكا عني كقكلو 

 قكمكا عني مف شدة ما يصيب المريض مف االنزعاج مف أشياء قد ال تككف مزعجة لو قبؿ المرض ،كىذا أمر النبي
 إلى ىذا األمر طبعي فأم إنساف قد يتأذل مف أم شيء حتى لك كاف ىذا الشيء مباحان كربما مسنكنان ،كقد نبو النبي 

 بنا يطكؿ مما الصالة أدرؾ أكاد ال اهلل رسكؿ يا رجؿ قاؿ:  قاؿ  األنصارم مسعكدخرج الشيخاف مف حديث أبي فأ
 فإف فميخٌفؼ بالٌناس صمى فمف منٌفركف إٌنكـ الٌناس أييا:" فقاؿ يكمئذ مف غضبا أشد مكعظة في  النبي رأيت فما فالف
 .(3)" الحاجة كذا كالضعيؼ المريض فييـ

كأحيانان تجد أحدنا ينفر مف أحب الناس إليو ،كمف أحب المجالس إليو بسبب ما يطرأ عميو مف آالـ المرض 
 رجالف يكعؾ كما أكعؾ إني:" كىك يتكجع أشد مما يتكجع بو رجالف ؟كما جاء في حديث ابف مسعكد،فكيؼ بالنبي

 .(4)"ذلؾ أجؿ قاؿ أجريف لؾ أف ذلؾ قمت منكـ
 كىذا مف  باب ما يعرض لألنبياء مف عكارض المرض بكصفيـ بشران كليس بكصؼ  النبكة ،كىذا أمر طبعي 

 جاع كعطش كمرض كجرح ككسرت رباعيتو الشريفة،كسحر،كطرأت عميو ما يطرأ عمى غيره مف البشر ،كىذا فالنبي
 يجكع كما يجكعكف كيمرض كما يمرضكف كلكنو مع ىذا فيك ال يقكؿ إال حقان كال مف كماؿ نبكتو فيك أسكة لمناس 

ى } :ينطؽ إال صدقان ،كىذا كمو في غير التبميغ فيك معصكـ فيو  ًف اٍليىكىل ًإٍف ىيكى ًإالَّ كىٍحيه ييكحى ا يىنًطؽي عى مى -3النجـ{كى
4 .

 كحاؿ صحتو حاؿ في الشرعية األحكاـ مف شيء تغيير كمف الكذب مف معصكـ النبي أفٌ   أعمـ:"قاؿ النككم
 كاألسقاـ األمراض مف معصكمان  كليس ،تبميغو عميو اهلل أكجب ما كتبميغ ببيانو أمر ما بياف ترؾ مف كمعصكـ، مرضو

 إليو يخيؿ صار حتى   سحر كقد شريعتو مف تميد لما فساد كال لمنزلتو فيو نقص ال مما ،كنحكىا لألجساـ العارضة

                                                 

. كتاب اإليماف كالكفر باب الكتماف2/176الكافي ( (1
 .الكتماف باب كالكفر اإليماف كتاب 2/178 الكافي ((2
(. 466)3/12كغيرىا مف المكاضع كمسمـ  (90)البخارم أخرجو ( 3)
. كغيرىما(6724)8/14،كمسمـ (5336)البخارم أخرجو قطعة مف حديث ( 4)
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 التي األحكاـ مف سبؽ لما مخالؼ األحكاـ في كالـ الحاؿ ىذا في  منو يصدر كلـ فعمو يكف كلـ الشيء فعؿ أنو
. (1)" فقد ذكرناه ما عممت فإذا قررىا

 كالفكر لمقائو كالتأىب تعالى اهلل مراقبة مف فيو أنا فالذم ، فيو شرعتـ الذم كالمغط النزاع مف دعكني معناه:"كقاؿ أيضان 
 .(2)"فيو أنتـ مما أفضؿ كنحكه ذلؾ في

 الدنيا فراؽ بعد لي أعدىا التي اهلل كرامة مف أعاينو فالذم دعكني المعنى يككف أف يحتمؿ:"الجكزم بفا قاؿ
 الذم مف أفضؿ ،كنحكه ذلؾ في كالتفكر ،اهلل لمقاء كالتأىب المراقبة مف فيو أنا الذم أف أك الحياة في فيو أنا مما خير

 لكـ أكتب أف مف امتناعي فإف المعنى يككف أف كيحتمؿ عدميا أك الكتابة في المصمحة عف المباحثة مف فيو تسألكنني
.  (3)"الكتابة مف إليو تدعكنني مما خير

 عدميا مف إليو تدعكنني مما خير الكتابة مف بو عميكـ أشرت الذم أم، عكسو كيحتمؿ:" كتعقبو الحافظ فقاؿ
 .(4)"غيره عمى ذلؾ كخفي لمراده عمر اهلل فيدل كامتحانا اختبارا األمر ذلؾ كاف قبمو الذم كعمى الظاىر ىك ىذا بؿ
 الشؾ يرفع ال الكتاب أف عمـ كقع، قد الشؾ أف رأل فمما ، لعائشة ذكره الذم الكتاب يكتب أف عمى عـز قد  كالنبي:"
  .(5)"بكر أبا إال كالمؤمنكف اهلل كيأبى ":قاؿ كما ، عميو عـز ما عمى يجمعيـ اهلل أف كعمـ ، فائدة فيو يبؽ فمـ ،

 طردىـ مف بيتو تشبثان بظاىر ىذا الحديث كأمثالو،فالذم أما عف تيمة بعض المرضى لمصحابة ككف النبي
نما أطمؽ  ألنو كاف فييـ ،كقكؿ النبييتيـ الصحابة بيذا فإنو لزامان يتيـ عميان  قكمكا ) لـ يستثف أحدان مف الناس كا 

. (عني
كاف أمير : السالـقمت ألبي عبد اهلل عميو:"عف مكسى بف جعفر رحمو اهلل تعالى قاؿثـ تأمؿ فيما أكرده الكميني 
فأطرؽ طكيالن : المممي عميو كجبرئيؿ كالمالئكة المقربكف عمييـ السالـ؟؟ قاؿ  (ص)المؤمنيف كاتب الكصية كرسكؿ اهلل 

األمر نزلت الكصية مف عند اهلل كتابان مسجال ن  (ص)يا أبا الحسف قد كاف ما قمت كلكف حيف نزؿ برسكؿ اهلل : ثـ قاؿ 
يامحمد مػير بإخراج مف عندؾ إال كصيؾ : نزؿ بيا جبرئيؿ مع أمناء اهلل تبارؾ كتعالى مف المالئكة فقاؿ جبرائيؿ

كفاطمة فيما بيف الستر - (ع)ليقبضيا مٌنا كتشيدنا ليقبضيا مٌنا كتشيدنا بدفعؾ إياىا إليو ضامنان ليا ػ يعني عميان 
!! (6 )(الحديث)... كالباب

 مف الكتابة فيذا النص يعارض تيمتكـ لمصحابة كلعمر رضي اهلل عنيـ ،كيخالؼ أصؿ دعكتكـ أف عمر منع النبي
.  اخراج مف عنده إال عمي بف أبي طالب لتبميغ الكصية ،فجبريؿ ىك مف طمب مف النبي 

                                                 

 .11/76شرح النككم ( 1)
.  المصدر نفسو(2)
. 8/132فتح البارم ( 3)
.  المصدر نفسو(4)
 .1/395منياج السنة ( 5) 
. 1/311 أصكؿ الكافي (6)
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نما ىك حسـ لمخالؼ، فقد صح في ! غضبان أك أنو طردىـ (قكمكا عني)كال يفيـ مف قكلو  كما يظف بعض المرضى ،كا 
 فإذا قمكبكـ ائتمفت ما القرآف اقرؤكا :"قاؿ  النبي عف  اهلل عبد بف جندبالحديث الذم أخرجو الشيخاف مف حديث 

!  ىينا قكمكا عنو يريد تركو أك مخالفتو ؟فيؿ قكلو .(1)" عنو فقكمكا اختمفتـ
. أـ يريد ترؾ الخالؼ كحسمو 

. وصاياه  :المطمب السادس
:  أنو أكصى الناس بثالث كصايا  عف النبي ذكر ابف عباس 

. أخرجوا المشركين من جزيرة العرب:األولى
.  (2)القطع:المغة في الجزر كأصؿ

ىي مكة كالمدينة :كقد اختمؼ في تحديد جزيرة العرب ،فقاؿ يعقكب بف محمد الزىرم كما جاء في إحدل ركايات الحديث
.  (3)كاليمامة كاليمف ،كنقؿ مثمو عف مالؾ رحمو اهلل

. (4)"المدينة العرب جزيرة": قاؿرحميما اهلل أنو  شياب ابف عف مالؾكركل اإلماـ 
 كاالىا كما المدينة بو الكفار سكنى مف الممنكع أف يعني كاالىا كما المدينة العرب جزيرة :"كقاؿ اإلماـ أحمد رحمو اهلل

 مف كال تيماء مف يجمكا لـ ألنيـ الشافعي قكؿ كىك كاالىا كما كمخاليفيا :كقيؿ .كالينبع كخيبر كالمدينة مكة كىك
. (5)"اليمف

. (6)"اليمف آخر مكت كحضر،مكت حضر إلى العذيب بيف ما العرب جزيرة":بكار بف الزبير قاؿك
 أرض كىي بيا، أحاطت كدجمة كالفرات الحبشة كبحر فارس بحر ألف العرب جزيرة سميت": أحمد بف الخميؿ كقاؿ
. (7) "كمعدنيا العرب

 العرض في كأما الطكؿ في العراؽ ريؼ إلى اليمف عدف أقصى بيف ما العرب جزيرة األصمعي قاؿ:" عبيد أبك قاؿك
 كأما ،الطكؿ في اليمف أقصى إلى مكسى أبي حفر بيف ما ىي: عبيدة أبك كقاؿ. الشاـ أطراؼ إلى كاالىا كما جدة فمف
.  (8)"السماكة منقطع إلى يريف رمؿ بيف فما العرض في

                                                 

 .كغيره(6930)ك( 4773)أخرجو البخارم ( 1)
. (جزر) مادة 1/465،كالقامكس المحيط 2/175الصحاح الجكىرم :ينظر ( 2)
. 19،كينظر خصائص جزيرة العرب،بكر أبك زيد ص 6/171 فتح البارم ( 3)
. 6/171،كفتح البارم 11/78 شرح النككم ( 4)
. 10/263الشرح الكبير ( 5)
. 6/171 فتح البارم ( 6)
. 6/171،كفتح البارم 11/78،كشرح النككم 10/306 المغني ،ابف قدامة ( 7)
. 6/171،كفتح البارم 11/78،كشرح النككم 10/306 المغني ،ابف قدامة ( 8)
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 ،أياـ ثالثة مف أكثر فيو اإلقامة مف يمكنكف كال الحجاز في مسافريف التردد مف الكفار ييمنع كال:"كقاؿ النككم
 فإف إخراجو كجب خفية في دخمو فإف بحاؿ دخكلو مف كافر تمكيف يجكز فال كحرميا مكة إال :افقكهككـ الشافعي قاؿ
. (1) "الحـر دخكليـ حنيفة أبك كجكز الفقياء كجماىير الشافعي مذىب يتغير ىذا مالـ كأخرج نبش فيو كدفف مات

.  (2)"ال يدخمكف الحـر أصالن إال بإذف اإلماـ لمصمحة المسمميف خاصة:"كقاؿ الشافعي 
 مالؾ قاؿ كبيذا  ،كاالىا كما كفدؾ كخيبر كاليمامة كالمدينة بالحجاز االقامة مف كيمنعكف:"   كقاؿ ابف قدامة

 جزيرة في ديناف يجتمع ال:" قاؿ  اهلل رسكؿ الف كميا العرب ارض مف يجمكا أف أرل :قاؿ ،مالكان  أف إال كالشافعي
 العرب جزيرة مف كالنصارل الييكد ألخرجفٌ :"يقكؿ  اهلل رسكؿ سمع أنو  عمر عف بإسناده داكد أبك كركل ".العرب

. (5)."(4)صحيح حسف حديث ىذا الترمذم قاؿ .(3)"مسممان  إال فييا أترؾ فال
. أجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزىم:الثانية

 كأجاب  مسممة سنة تسع لميجرة،حتى سمي ذاؾ العاـ عاـ الكفكد ،أكرميـ النبيلما قدمت الكفكد إلى النبي
 أمتو مف بعده سؤاليـ ،ككاف يعطييـ جكائز فيعطي الكاحد منيـ أكقية مف فضة ،كىي أربعكف درىمان ،فأكصى النبي

 .(6)" سٌنة الكفكد جكائز أف عباس ابف حديث في " :الميمب إال يتخمفكا عف ىذه السنة ،قاؿ
. (7)"ىك القادـ عمى القـك كالرسكؿ إلييـ :  فالكافد

 أجيزكىـ: فقاؿ ،قنطرة عمى قائـ كىك الممكؾممؾ مف  عمى كفدكا ناسا أف : اإلجازةأصؿ في كقيؿ العطية، الجائزةك
 أيضا كتستعمؿ جائزة، الكبير عمى يقدـ مف عطية فسميت متكجيان  القنطرة عمى فيجكز كيطمقكنو الرجؿ يعطكف فصاركا

 .(8)ذلؾ كنحك مدحو عمى الشاعر إعطاء في
 كرفقنا ، قصدىـ لحؽ قضاء ، إلييـ كاإلحساف ، الكفكد بإكراـ المسمميف لكالة ككصيةه  عيده   منو كىذا:" كقاؿ القرطبي

 . (9)"ليـ كاستئالفنا ، بيـ
 مف لغيرىـ كترغيبان  لنفكسيـ يبان متط كاكراميـ ضيافتيـالكفكد ك بإجازة  منو أمر ىذا العمماء قاؿ:"كقاؿ النككم

عانة ،كنحكىـ قمكبيـ المؤلفة . (10)"سفرىـ عمى كا 

                                                 

 .19/428المجمكع،كينظر 11/78شرح مسمـ ( 1)
. 6/171فتح البارم ( 2)
 (.2635)سنف أبي داكد ( 3)
 (.1532)جامع الترمذم( 4)
. 10/306 المغني ( 5)
. 5/346شرح ابف بطاؿ ( 6)
.  5/316،كفتح البارم 11/76،كشرح النككم 4/74ينظر المفيـ ( 7)
 .26/348،كعمدة القارم 5/315ينظر فتح البارم ( 8)
.  4/74المفيـ ( 9)
.  11/76شرح النككم ( 10)
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. (1) كمصالحيـ بمصالحنا يتعمؽ فيما غالبا يفد إنما الكافر ألف كفارا أك مسمميف الكفد كاف سكاءك
 "فنسيتيا: قال أو الثالثة عن وسكت": الثالثة 

. (2)"جبير بف سعيد كالناسي ،عباس بفا  الساكت:"قاؿ النككمكقد اختمؼ في مف الذم سكت أك نسي ؟ 
 لؾذ قائؿ بأف التصريح اإلسماعيمي عند كجدت ثـ جبير، بف سعيد ىك ذلؾ القائؿ يككف أف يحتمؿ: قكلو:"قاؿ الحافظ 

: مسمـ أبي ابف أم سميماف قاؿ: سفياف قاؿ" : المستخرج "في نعيـ أبك طريقو كمف" الحميدم مسند "كفي. عيينة ابف ىك
. (3)"األرجح ىك كىذا. عنيا سكت أك فنسيتيا الثالثة جبير بف سعيد أذكر أدرم ال
 مو لعؿ المدعاة الكصية أف دليؿ كفيو :"بطاؿ ،كقاؿ  ابف  كقكاه."(4) أسامة جيش تجييز ىي:" الثالثة الميمب قاؿك

. (5)"جيمو كما ، بكر أبك ذلؾ عمـ كما أسامة جيش قصة لعمـ زعمكا كما كصيان  كاف لك ألنو ؛ ةباطؿ
 "معناه (6)المكطأ في مالؾ ذكر فقد ".يعبد كثنان  قبرم تتخذكا ال :"عميو السالـ قكلو ىذا كيحتمؿ :"عياض القاضي قاؿ ك
(7).  
. (8)"التيف ابف جـز كبو بالقرآف، الكصية الثالثة": الداكدم قاؿك

  .(9)"أيمانكـ ممكت كما الصالة: "قكلو أنيا أنس حديث في كقع ما يككف أف كيحتمؿ
 عائد إما إلى  أف كؿ صحابي ينفي أك يثبت بنحك ما كالذم يظير أٌف سبب ىذا االختالؼ في ما كٌصى بو النبي

 كىك يغرغر بأبي ىك كامي كالناس أجمعيف ،كىذه الكصايا  يذكر آخر كصية قاليا النبي ،فأنس سمعو مف النبي
.  قبؿ كفاتة بأياـ ،فال تعارض الثالث إنما ذكرىا النبي

! كقد تمسؾ بعض المبتدعة كتشبثكا بيذه الكصية الثالثة زاعميف أف أىؿ السنة حذفكىا أك بعض الركاة كتمكىا 
 يخرجكا كأف ، عميان  عمييـ يكلكا أف : ثالث بكصايا مكتو عند أكصاىـ فقد ذلؾ كمع " :قاؿ صاحب المراجعات

 لممحدثيف أباحتا ما يكمئذ كالسياسة السمطة لكف ، يجيزه كاف ما بنحك الكفد يجيزكا كأف ، العرب جزيرة مف المشركيف
 . (10) "نسكىا أنيـ فزعمكا ، األكلى بكصيتو

                                                 

. 11/76،كشرح النككم  5/383ينظر إكماؿ المعمـ ( 1)
 .11/79 شرح النككم (2)
 .5/261فتح البارم ( 3)
. 5/261،كفتح البارم 5/214شرح ابف بطاؿ ( 4)
 .المصدر نفسو( 5)
 (.376)المكطأ ( 6)
 .5/383 إكماؿ المعمـ ( 7)
 .26/348،كعمدة القارم 5/261فتح البارم ( 8)
 الصالة:" المكت حضره حيف  اهلل رسكؿ كصية عامة كانت:  قاؿ، عف أنس 4/258،كالنسائي في الكبرل 3/117أخرجو أحمد  ( 9)

. بإسناد صحيح ".لسانو بيا يفيض يكاد كما صدره بيا يغرغر  اهلل رسكؿ جعؿ حتى أيمانكـ ممكت كما
 
 .255/284المراجعات ص ( 10)
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؟ " تركتيا"أك " نسيتيا:"فمماذا يقكؿ - جدالن –كىك مردكد باطؿ ،فمك كاف ىناؾ ما يخفى أك يمنع مف اإلظيار إلى العمف 
: بؿ تحذؼ الثالثة كتصبح الكصية أمريف فقط ؟ عممان أف في الركايات الحديثية مثؿ ذلؾ كثير،منيا

 الضحاؾ فذكرنييا نسيتيا كنت". بأصكاتكـ القرآف زينكا:" قاؿ  النبي  عازب بف البراء عف  ما اخرجو أحمد بسنده 
. (1)مزاحـ بف

  اهلل رسكؿ صالة كقت عف فسألناه برزة أبي عمى كأبي أنا دخمت :قاؿ سالمة بف سيار ككذا ما أخرجو باسناده عف 
 قاؿ كالمغرب حية كالشمس المدينة أقصى إلى الرجؿ يرجع كالعصر الشمس تزكؿ حيف الظير يصمي كاف" : فقاؿ؟

 الصبح يصمي ككاف بعدىا كالحديث قبميا النكـ يحب ال ككاف الميؿ ثمث إلى تأخيرىا بعد يبالي ال كالعشاء نسيتيا سيار
 أك الركعتيف إحدل في أدرم ال سيار قاؿ المائة إلى الستيف بيف ما فييا يقرأ ككاف جميسو كجو فيعرؼ الرجؿ فينصرؼ

. كنظراء ىذا كثير لمف تتبع. (2)"كمتييما في
فنسييا ! كال سيما أنو قد تعددت شكاىده-مثال- كىنا نسأؿ فمماذا لـ تكف ىذه الكصية الثالثة ىي باستخالؼ أبي بكر

؟كلك فتحنا مثؿ ىذه التساؤالت في الركايات  لردت أمكر ثابتة ،كابتدعت -جدالن – أك الراكم عنو عبيد اهلل  ابف عباس
. أخرل كتحرؼ ديف اهلل تعالى
 ؟ عمى عمميـ بإثـ مف كتـ الشيادة ،رضي اهلل أك عبيد اهلل ؟ بعد خالفة عمي- جدالن –ثـ لماذا يكتميا ابف عباس 

. عنيـ أجمعيف
 اإلشكاؿ يزيؿ بمفظ مغكؿ بف مالؾ عف عيينة ابف طريؽ مف الحديث حباف ابف أخرج  :"قاؿ الحافظ ابف حجر

 بالكصية الناس أمر فكيؼ: قيؿ. فيو يكصي شيئا ترؾ ما: قاؿ ؟ اهلل رسكؿ أكصى ىؿ: أكفى أبي ابف سئؿ: "فقاؿ
 بو، لخصو بعينو شيئا أراد فمك أطمؽ، ألنو كاضح طمحة استبعاد: القرطبي كقاؿ ،"اهلل بكتاب أكصى: قاؿ يكص؟ كلـ

 في أطمؽ أنو عمى يدؿ بما فأجابو ؟ النبي يفعميا لـ فكيؼ بيا كأمركا الكصية المسمميف عمى كتب اهلل بأف فاعترضو
 كقكؿ قاؿ، كذا كاجبة، الكصية أف يعتقداف كانا مصرؼ بف كطمحة أكفى أبي ابف بأف يشعر كىذا: قاؿ التقييد، مكضع

 فيكـ تركت: "كسمـ عميو اهلل صمى لقكلو أشار كلعمو بمقتضاه، كالعمؿ بو بالتمسؾ أم" اهلل بكتاب أكصى "أكفى أبي ابف
 مكتو عند أكصى: "كسمـ عميو اهلل صمى أنو كغيره مسمـ في صح ما كأما ،" اهلل كتاب تضمكا لـ بو تمسكتـ إف ما

 كنت ما بنحك الكفد أجيزكا: "كقكلو" العرب جزيرة مف الييكد أخرجكا: "لفظ كفي" ديناف العرب بجزيرة يبقيف ال: بثالث
" أيمانكـ ممكت كما الصالة بو تكمـ ما آخر كاف "  أنو النسائي في ثبت ما ككذا الثالثة، الراكم يذكر كلـ" بو أجيزىـ
 الكصية عمى اقتصر كلعمو نفيو، يرد لـ أكفى أبي ابف أف فالظاىر بالتتبع، حصرىا يمكف التي األحاديث مف ذلؾ كغير
ما النص بطريؽ إما شيء كؿ تبياف فيو كألف كأىـ، أعظـ لككنو اهلل بكتاب  في ما الناس اتبع فإذا االستنباط، بطريؽ كا 
مىا: }تعالى لقكلو بو كسمـ عميو اهلل صمى النبي أمرىـ ما بكؿ عممكا الكتاب ـي  كى ذيكهي  الرَّسيكؿي  آتىاكي  لـ يككف أك اآلية،{ فىخي
 بالماؿ، أك بالخالفة الكصية بالنفي أراد إنما أنو كاألكلى قكلو، حاؿ يستحضرىا لـ أك المذككرة الكصايا مف شيئا يحضر

                                                 

 .4/304المسند ( 1)
 .4/425 المسند (2)



 39 

 لـ  أنو: "عباس ابف عف صح كقد عرفا، المتبادر فألنو الثاني في كأما الحاؿ فبقرينة األكؿ في أما النفي إطالؽ كساغ
 أكصى  أنو حديث ركل الذم ىك عباس ابف أف مع عنو، شرحبيؿ بف أرقـ طريؽ مف شيبة أبي ابف أخرجو" يكص
. (1) "تقدـ ما عمى بينيما كالجمع بثالث،

. (الرزية كل الرزية) قول ابن عباس :المطمب السابع
 عند يستعمؿ الخميس يكـ كما :كقكلو ،عكسو أك محذكؼ لمبتدأ خبر ىك الخميس يكـ  قكلو:"كقاؿ ابف حجر  

 .الحصي دمعو خضب حتى بكى ثـ الكجو ىذا مف الجياد أكاخر في زاد منو كالتعجب الشدة في األمر تفخيـ إرادة
 المؤلؤ نظاـ كأنيا خديو عمى رأيتيا حتى دمكعو تسيؿ جعؿ ثـ جبير بف سعيد عف مصرؼ بف طمحة طريؽ مف كلمسمـ
 فات ما ذلؾ إلى أنضاؼ يككف أف كيحتمؿ عميو الحزف لو فتجدد  اهلل رسكؿ كفاة تذكر لككنو يحتمؿ عباس بف كبكاء
 فييا بالغ ثـ رزية ذلؾ أف الثانية الركاية في أطمؽ كليذا الكتاب ذلؾ كتب لك يحصؿ كاف الذم الخير مف معتقده في
 في زاد كجعو  اهلل برسكؿ اشتد قكلو  كعمر ذلؾ مف أمتنع عمف الجكاب العمـ كتاب في تقدـ كقد الرزية كؿ فقاؿ

. (2)" ذلؾ قبؿ كاف مرضو ابتداء أف يؤيد كىذا الخميس يكـ الجياد
 بيف حاؿ ما  الرزية كؿ الرزية:" كاف يقكؿ حينما يذكر ىذا الحديث ىكذا جاء في بعض الركايات أٌف ابف عباس: قمت

كالتي راح بعض المبتدعة يتشبثكف بيا افتراء أٌف ابف عباس قصد بيا ".الكتاب ذلؾ ليـ يكتب أف كبيف  اهلل رسكؿ
:  كيجاب عمييـعمر

 اهلل عبيد قاؿ لمكتابة كىك اختالؼ بعض الصحابة ،ؼ أٌف النص كاضح ككف ابف عباس بيف سبب ترؾ النبي
 الختالفيـ )الكتاب ذلؾ ليـ يكتب أف كبيف  اهلل رسكؿ بيف حاؿ ما الرزية كؿ الرزية إفٌ : عباس ابف يقكؿ فكاف

 فيو ؟  المغط كاالختالؼ في األمر ،فأيف ذكر عمر: ،فالسبب إذف (كلغطيـ
 بيف حاؿ ما الرزية كؿ الرزية إف عباس ابف كقكؿ :" ككجو ابف تيمية رحمو اهلل األمر تكجييان رائعان إذ قاؿ 

 أك الصديؽ خالفة في شؾ مف حؽ في رزية كىك رزية كاف الحائؿ ىذا أف يقتضي الكتاب يكتب أفٍ  كبيف اهلل رسكؿ
. (3)"حقو في رزية فال حؽ خالفتو أف عمـ مف فأما الشؾ ىذا لزاؿ كتاب ىناؾ كاف لك فإنو األمر عميو اشتبو
ف ،اهلل رسكؿ تركو لما خيرا لك فإنو  .كاجبان  يترؾ أف  لمنبي يجكز فال كاجبة الكصية كانت كا 

 أحرص األنبياء عمى أمتو بؿ كعمى جميع الناس ،كما جاء في أحاديث الشفاعة العظمى كالمقاـ المحمكد،كلـ فالنبي
ـٍ ًنٍعمىًتي كىرىًضيتي } :يغمض عينيو إال بعد أف بمغ رسالة ربو عز كجؿ،قاؿ تعالى مىٍيكي ـٍ كىأىٍتمىٍمتي عى ـٍ ًدينىكي اٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي

ٍثـو فىًإفَّ الٌموى غىفيكره رًَّحيـه  اًنؼو إلًّْ ٍيرى ميتىجى ةو غى ـى ًدينان فىمىًف اٍضطيرَّ ًفي مىٍخمىصى ـي اإًلٍسالى . 3المائدة{لىكي

                                                 

  .5/261فتح البارم ( 1)
 . 8/132فتح البارم  (2) 
 .6/25منياج السنة (3) 
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سىطان لّْتىكيكنيكٍا شييىدىاء } : شييد عمى أمتو ،كأمتو شييدة عمى الناس ،كما قاؿ تعالىفالنبي ـٍ أيمَّةن كى عىٍمنىاكي كىذىًلؾى جى كى
مىى  ـى مىف يىتًَّبعي الرَّسيكؿى ًممَّف يىنقىًمبي عى مىٍييىا ًإالَّ ًلنىٍعمى عىٍمنىا اٍلًقٍبمىةى الًَّتي كينتى عى مىا جى ـٍ شىًييدان كى مىٍيكي يىكيكفى الرَّسيكؿي عى مىى النَّاًس كى عى

ؤيكؼه رًَّحيـه  ـٍ ًإفَّ الٌموى ًبالنَّاًس لىرى انىكي مىا كىافى الٌموي ًلييًضيعى ًإيمى مىى الًَّذيفى ىىدىل الٌموي كى ف كىانىٍت لىكىًبيرىةن ًإالَّ عى ًقبىٍيًو كىاً  . 143البقرة{عى
 كسعديؾ لبيؾ فيقكؿ القيامة يكـ نكح يدعى:" اهلل رسكؿ قاؿ:قاؿ الخدرم سعيد أبي كأخرج البخارم بسنده عف

 محمد فيقكؿ لؾ يشيد مف فيقكؿ نذير مف أتانا ما فيقكلكف بمغكـ ىؿ ألمتو فيقاؿ نعـ فيقكؿ بمغت ىؿ فيقكؿ رب يا
 شيداء لتككنكا كسطا أمة جعمناكـ ككذلؾ }ذكره جؿ قكلو فذلؾ{ شييدا عميكـ الرسكؿ كيككف }بمغ قد أنو فتشيدكف كأمتو
. (1){ شييدا عميكـ الرسكؿ كيككف الناس عمى

كال أدرم كيؼ تككف ىذه األمة المعدلة بنٌص القرآف كالسنة خير األمـ شييدة لألنبياء عمى أمميـ بيف يدم اهلل ،كىي 
- !! حاشاىا–مرتدة خائنة تاركة لكصية نبييا 

فالرزية كؿ الرزية ليست في حؽ مف زٌكاىـ القرآف كشيد بفضميـ المالئكة كاألنس كالجآف،بؿ الرزية كؿ الرزية 
،كالطامة كؿ الطامة في حؽ مف خسر دينو كدنياه ،فراح يمجد في أمة األعاجـ ،كيفتخر بحضارة فارس ،ثـ يمعف 

 دمكعان عمى خديو،الختالؼ الناس عمى نبييـ ،فال كإلف بكى ابف عباس ! كأىؿ بيتو ،كاتباعو كيسب أصحاب محمد 
كيطعف في خير األنبياء كخير األجياؿ كخير األمـ؟ بؿ أحسبو إال أف يبكي دمان عمى مف يفترم عمى اهلل كرسكلو 

. كأني بو شحذ سيفو كسؿ رمحو ليقطع ألسنة الكذب كرؤكس الضاللة 
 
 
 
 

أىـ النتائج  
: بعد عرض ىذا الحديث كمناقشتو يمكف تمخيص أىـ نتائج البحث بما يمي 

. الحديث صحيح كارد في أصح دكاكيف اإلسالـ صحيحي البخارم كمسمـ - 1
 ، أما طريؽ سعيد بف جبير فمـ يقع كرد الحديث مف طريؽ سعيد بف جبير كعبيد اهلل بف عبد اهلل عف ابف عباس-2

فيو اختالؼ في لفظو،لذا فاإلماماف خرجاه أصالن في الباب ،كأما طريؽ عبيد اهلل فكقع فيو اختالؼ عمى الزىرم ركم 
عنو بألفاظ مختمفة جدان ،بعضيا أصح مف بعض ،كأصحيا طريؽ معمر عف الزىرم  كألفاظو قريبة مف ألفاظ طريؽ 

. سعيد بف جبير ،فمعؿ البخارم كمسمـ أخرجاه متابعان لحديث سعيد ليذا السبب 
ييجر ،فمـ يثبت في طريؽ صحيح ىكذا لفظة عنو  : أنو قاؿ في النبيتبيف بطالف ما تنسبو المبتدعة إلى عمر- 3

،قاليا بعض الصحابة ممف تأخر إسالميـ عمى سبيؿ االستفياـ كيتضح "أىجر استىٍفًيمكه؟:"،كالصحيح في ىذه المفظة 
-. حاشاه–استفيمكه،أم اطمبكا مف تكرار ما يقكؿ ،ال كما يفتريو بعض الناس أنيـ قصدكا أنو ييذم :بقكليـ 

                                                 

 (.4487)صحيحو (1) 
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قاليا حسمان لمخالؼ كالنزاع كليس كما يفترم المبتدعة أنو استغناءه عف السنة .." حسبكـ كتاب اهلل  :"قكؿ عمر- 4
. النبكية

ىك خطاب مكجو لمف حكلو لما .."قكمكا عني فالذم أنا فيو خير:" حينما قاؿ كبينا في طيات البحث أف النبي-5
ال كما يزعمو .اختمفكا كتنازعكا في أمر الكتابة ،كناتج مف شدة ما يصيب المريض مف االنزعاج كىذا أمر طبعي

. المبتدعة
،أمر سائغ كمألكؼ،كال يبطف (عبيد اهلل) أك مف الراكم عنو بيٌنا أف نسياف الكصية الثالثة أك تركيا مف ابف عباس- 6

. تحتو ما ال يظير ال كما يفتريو المبتدعة زاعميف أنو مف قبيؿ الكتماف
،كأف المراد منيا اختالؼ الصحابة عمى الكتابة التي .."الرزية كؿ الرزية :"بينا معنى الرزية في قكؿ ابف عباس- 7

.  كضياع أمر ميـ مف كصاياهأمر بيا النبي
ال لما تركيا النبيكضحنا أٌف أمر النبي- 9  كقد عاش بعدىا  بالكتاب لـ يكف مف قبيؿ الكاجبات التي ال تترؾ ،كا 

. أيامان ثالثة ،كأكصى بكصايا كثيرة
.  بكصية خاصة،كما يدعيو المبتدعة خص عميان اتضح بطالف دعكة مف زعـ أف النبي- 10
 
 
 

 كالمراجع المصادرأىـ 
.  القرآف الكريـ* 
 ط لبناف، بيركت، لممطبكعات، األعممي منشكرات الطبرسي، طالب أبي بف عمي بف أحمد منصكر ألبي:االحتجاج* 

 .ـ1983*ىػ1403 الثانية
 جماعة منشكرات الغفارم، أكبر عمي: كتعميؽ تصحيح( بالمفيد )الممقب النعماف بف محمد بف محمد:االختصاص* 

. إيراف قـ، في العممية الحكزة في المدرسيف
 ابف مكتبة الزيني، محمد طو: تحقيؽ العسقالني، حجر بف أحمد الديف شياب لإلماـ:الصحابة تمييز في اإلصابة* 

. ىػ1414 القاىرة تيمية،
 لممطبكعات، األعممي مؤسسة ىػ، منشكرات1402 الرابعة ط الغطاء، كاشؼ آؿ الحسيف محمد:كأصكليا الشيعة أصؿ* 

. لبناف بيركت،
 دار كتكزيع نشر الغفيمي، سميماف ابف عبداهلل.د: تحقيؽ ، الحميدم الزبير بف عبداهلل بكر ألبي:السنة أصكؿ* 

. ىػ1416 األكلى ط ، المنكرة المدينة البخارم،
 طو: تعميؽ الجكزية، قيـ بف بكر أبي بف محمد عبداهلل أبي الديف لشمس:العالميف رب عف المكقعيف أعالـ *

 .ىػ1388 األزىرية الكميات مكتبة: الناشر سعد، عبدالرؤكؼ
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. ىػ1401 الثانية ط الطكسي، الحسف بف محمد جعفر أبي الطائفة شيخ تأليؼ:الطكسي أمالي* 
 الفقييي، ناصر محمد بف عمي الدكتكر تحقيؽ ، المتكفى األصبياني، نعيـ أبي لمحافظ:الرافضة عمى كالرد اإلمامة* 

   .ىػ1407 األكلى الطبعة المنكرة، المدينة كالحكـ، العمكـ مكتبة
. إيراف قـ، اإلسالمي، الكتاب دار نشر الحسيني، أحمد: تحقيؽ( العاممي الحر )الحسف بف محمد:اآلمؿ أمؿ* 
 الرحيمي عامر بف إبرىيـ،الضاؿ السماكم افتراءات مف كاآلؿ لمصحب النتصارا*

. األثرية الغرباء مكتبة،الثانية : الطبعة
. إيراف تبريز، جاب شركة مطبعة الجزائرم، المكسكم اهلل نعمة تأليؼ:النعمانية األنكار* 
 بف خمؼ ابف أحمد أحمد أبك: تحقيؽ البحراني، العصفكر محمد الشيخ بف حسيف:الرضكية العقائد في الكضية األنكار* 

. البحراني العصفكر أحمد
 .إيراف قـ، العممية، المطبعة العاممي، الحر الحسف بف محمد تأليؼ:الرجعة عمى بالبرىاف اليجعة مف اإليقاظ* 
. الكفاء مؤسسة ىػ،1403 الثانية ط المجمسي، باقر محمد تأليؼ:األطيار األئمة أخيار لدكر الجامعة األنكار بحار* 
 الطبعة لمتراث، الرياف دار ، عطكم نجيب عمي. د ممحـ، أبك أحمد. د: تحقيؽ كثير، ابف لمحافظ:كالنياية البداية* 

. ىػ1408 األكلى
 الطبعة المنكرة، المدينة األثرية، الغرباء مكتبة الجميمي، عبداهلل تأليؼ:لمييكد الرافضة مشابية إثبات في المجيكد بذؿ *

. ىػ1414 الثانية
 .ىػ1393 ط إيراف، قـ، العممية، المطبعة البحراني، الحسيني سميماف بف لياشـ:القرآف تفسير في البرىاف* 
. باكستاف أباد، فيصؿ العالمية، اإلسالمية النشر دار التكنسكم، عبدالستار محمد:الشيعة عقائد بطالف* 
 بيركت، القمـ، دار العثماني، محمد الشيخ الرفاعي، قاسـ الشيخ: تحقيؽ ، السيكطي الديف جالؿ لإلماـ:الخمفاء تاريخ* 

. ىػ1406 األكلى ط لبناف،
. إبراىيـ الفضؿ أبك محمد: تحقيؽ  الطبرم جرير بف محمد جعفر ألبي(:كالممكؾ األمـ تاريخ )الطبرم تاريخ* 
 ط الرياض، الككثر، مكتبة أمحزكف، محمد. د:كالمحدثيف الطبرم ركايات مف الفتنة في الصحابة مكاقؼ تحقيؽ* 

. ىػ1415 األكلى
. بمصر كأكالده الحمبي البابي مصطفى كمطبعة مكتبة شركة الجرجاني، الحسف ألبي:التعريفات*  

. النجؼ مطبعة ىػ،1387 الثانية ط القمي، إبراىيـ بف عمي الحسف ألبي:القمي تفسير* 
. كالنشر لمطباعة المدني دار ، البغدادم الجكزم بف عبدالرحمف الفرج أبي لمحافظ:إبميس تمبيس* 
 زاىد محمد: تعميؽ( ىػ377ت )الممطي عبدالرحمف بف أحمد بف لمحمد:كالبدع األىكاء أىؿ عمى كالرد التنبيو* 

. ىػ1388 بيركت المعارؼ، مكتبة بغداد، المثنى مكتبة الككثرم،
. لندف الفجر، مؤسسة السماكم، التيجاني محمد. د:اىتديث ثـ* 
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 الفضؿ بف محمد بف إسماعيؿ القاسـ أبي السنة قكاـ لمحافظ:السنة أىؿ عقيدة كشرح المحجة بياف في الحجة* 
 دار( الثاني الجزء )رحيـ أبك محمكد بف محمد كالشيخ( األكؿ الجزء )مدخمي ربيع بف محمد. د: بتحقيؽ األصبياني

. ىػ1411 األكلى ط لمنشر، الراية
. الكبرل اإلسالمية المكتبة منشكرات مف الخميني، اهلل آية:اإلسالمية الحككمة* 
 نشر ، الغفارم أكبر عمي: تصحيح( الصدكؽ )القمي بابكيو بف الحسيف بف عمي بف محمد جعفر ألبي:الخصاؿ* 

. التعارؼ دار الصدكؽ، مكتبة
 1،طلمتراث الرياف كدار ػ العممية الكتب دار ،قمعجى المعطى عبد  الدكتكر:حقيؽألبي بكرالبييقي ،ت ػ النبكة دالئؿ*

. ـ 1988
. ىػ1380 النجؼ، في الحيدرية المطبعة الطكسي، الحسف بف محمد جعفر ألبي:الطكسي رجاؿ* 
 بام بمبئ ببمدة الصفكية المطبعة الكشي، عبدالعزيز بف عمر بف محمد تأليؼ(:الرجاؿ أخبار معرفة )الكشي رجاؿ*  

. دىكني
 .كربالء العامة، الحائرم العالمة مكتبة منشكرات الثانية الطبعة األحسائي، الديف زيف بف أحمد:الرجعة* 
 السمفية، الدار الرحمف، خميؿ عبدالكىاب: تحقيؽ( ىػ888ت )المقدسي محمد حامد ألبي:الرافضة عمى الرد في رسالة* 

. ىػ1403 األكلى ط اليند،
. ىػ1400 الثانية ط الرشيد، سعد بف ناصر: تحقيؽ عبدالكىاب، بف محمد لمشيخ:الرافضة عمى الرد في رسالة* 
 دار مطبعة عبدالباقي، فؤاد محمد: تحقيؽ( ىػ275ت )القزكيني يزيد بف عبداهلل أبي الحافظ لإلماـ:ماجو ابف سنف *

. العربية الكتب إحياء
 الدعاس، عبيد عزت: تعميؽ( ىػ275ت )السجستاني األشعث بف سميماف داكد أبي الحافظ لإلماـ:داكد أبي سنف* 

. سكرية حمص، الحديث، دار السيد، عادؿ
 شركة عكض، عطكه إبراىيـ: تحقيؽ( ىػ297ت )الترمذم سكرة بف عيسى بف محمد عيسى ألبي(:الصحيح الجامع )*

. بمصر كأكالده الحمبي البابي مصطفى كمطبعة مكتبة
 دار العممي، السبع خالد زمزلي، أحمد فؤاد: تحقيؽ ، الدارمي عبدالرحمف بف عبداهلل الحافظ لإلماـ:الدارمي سنف*  

. ىػ1407 األكلى ط الرياف،
. ردارا لفؾ ، البييقي عمي بف الحسيف بف أحمد بكر أبي لإلماـ:الكبرل السنف* 
 البابي مصطفى كمطبعة مكتبة شركة ، النسائي شعيب بف فعبدا لرحـ أبي الحافظ لإلماـ(:المجتبى )النسائي سنف*  

. ىػ1383 ط بمصر،
 مؤسسة األرنؤكط، شعيب: تحقيؽ ، الذىبي عثماف بف أحمد بف محمد الديف شمس لإلماـ:النبالء أعالـ سير* 

. ىػ1413 التاسعة ط الرسالة،
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. د: تحقيؽ، الاللكائي الطبرم منصكر بف الحسف بف اهلل ىبة القاسـ ألبي:كالجماعة السنة أىؿ اعتقاد أصكؿ شرح* 
 .الرياض لمنشر، طيبة دار الغامدم، حمداف سعد بف أحمد
 القرطبي البكرم بطاؿ بف الممؾ عبد بف خمؼ بف عمي الحسف م،ألبيالبخار صحيح شرح *

 ـ2،2003ط الرياض / السعكدية * الرشد مكتبة ،،إبراىيـ بف ياسر تميـ أبك : تحقيؽ
. ىػ1347 األكلى ط باألزىر، المصرية، المطبعة النككم، شرؼ بف يحيى زكريا أبي لإلماـ:مسمـ صحيح شرح*  

 عبد بف عبدا هلل.د: تحقيؽ ، الحنفي العز أبي بف محمد بف عمي بف عمي القاضي لإلماـ:الطحاكية العقيدة شرح* 
 .ىػ1413 الثانية ط الرسالة، مؤسسة األرنؤكط، شعيب التركي، المحسف

 عبد محمد : حقيؽ المدائني الحديد أبي بف محمد بف محمد بف اهلل ىبة بف الديف عز حامد،ألبي البالغة نيج شرح*
 ـ1998 ،طا لبناف / بيركت * العممية الكتب دار ،النمرم الكريـ
 ط بيركت، العممية، الكتب دار الفقي، حامد محمد: تحقيؽ ، اآلجرم الحسف بف محمد بكر أبي لإلماـ:الشريعة* 

 .ىػ1403 األكلى
 الشفاء ألفاظ عف الخفاء مزيؿ المسماة بالحاشية مذيال * المصطفى حقكؽ بتعريؼ  الشفا*
 . اليحصبي عياض الفضؿ أبك القاضي العالمة،

. ىػ1404 الثانية ط باكستاف، الىكر، السنة، ترجماف ادارة نشر ظيير، إليي إحساف لمشيخ:كالتشيع الشيعة*
( ىػ1246ت )السكيدم عمي بف أميف محمد الفكز أبي لمعالمة:الحديد سالسؿ صاحب عنؽ في الحديد الصاـر* 

. الكاتبة اآللة عمى مطبكعة عممية رسائؿ الجيني، جازم. د السحيمي، فيد. د الشيرم، سعد. د: تحقيؽ
 ترقيـ حجر، البف البارم فتح مع المطبكع  البخارم إسماعيؿ بف محمد عبداهلل أبي الحافظ لإلماـ:البخارم صحيح* 

. بيركت المعرفة، دار الناشر الخطيب، الديف محب: تصحيح عبدالباقي، فؤاد محمد
 المكتبة م،عبد الباؽ فؤاد محمد: تحقيؽ ، النيسابكرم القشيرم الحجاج بف مسمـ الحسيف أبي لإلماـ:مسمـ صحيح* 

 .تركيا استانبكؿ، اإلسالمية،
. لبناف بيركت، الكفاء، مؤسسة النجفي، الزنجاني المكسكم تأليؼ:عشرية اإلثني اإلمامية عقائد* 
 الحيدرية المكتبة منشكرات ، القمي بابكيو بف مكسى بف الحسيف بف عمي بف محمد جعفر ألبي:الشرائع عمؿ* 

 .ـ1966*ىػ1385 النجؼ في كمطبعتيا
 بكر أبي القاضي لإلماـ:كسمـ عميو اهلل صمى النبي كفاة بعد الصحابة مكاقؼ تحقيؽ في القكاصـ مف العكاصـ*  

 .ىػ1405 األكلى ط السمفية، الكتب دار الخطيب، الديف محب: تحقيؽ( ىػ543ت )العربي ابف عبداهلل بف محمد
. النعماف مطابع في طبع الثانية، ط الطكسي، الحسف بف محمد جعفر ألبي:الغيبة* 
 عبد :،تحقيؽ العسقالني حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد لفضؿ شرح صحيح البخارم،ألبي االبارم تحؼ*

 عبد فؤاد محمد : أطرافيا كذكر كأحاديثو كأبكابو كتبو رقـ،الخطيب الديف كمحب باز بف اهلل عبد بف العزيز
.*  (السمفية الطبعة عف مصكر ) الفكر دار : الناشر،الباقي
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 المعرفة، دار عبدالحميد، الديف محيى محمد: تحقيؽ، البغدادم محمد بف ظاىر بف القاىر لعبد:الفرؽ بيف الفرؽ* 
 .لبناف بيركت،

. لبناف بيركت، األضكاء، دار منشكرات ، ـ1984*ىػ1404 الثانية ط النكبختي، مكسى بف لمحسف:الشيعة فرؽ* 
. حجرية طبعة ، الطبرسي النكرم تقي محمد بف حسيف:األرباب رب كتاب تحريؼ اثبات في الخطاب فصؿ* 
 محمد.د: تحقيؽ األندلسي، حـز بابف المعركؼ أحمد بف عمي محمد أبي لإلماـ:كالنحؿ كاألىكاء الممؿ في الفصؿ* 

. ىػ1405بيركت، الجيؿ، دار عميرة، عبدالرحمف.د نصر، إبراىيـ
 أـ جامعة ط عباس، محمد بف اهلل كصي: تحقيؽ( ىػ241ت )حنبؿ بف أحمد عبداهلل أبي لإلماـ:الصحابة فضائؿ* 

. ىػ1403 األكلى ط القرل،
. لبناف بيركت، الكتب، عالـ ط أبادم، الفيركز يعقكب بف محمد لمعالمة:المحيط القامكس* 
 اإلسالمية، الكتب دار الناشر الغفارم، أكبر عمي: كتعميؽ تصحيح الكميني، يعقكب بف محمد جعفر ألبي:الكافي* 

. طيراف
. لبناف بيركت، األعممي، مؤسسة منشكرات:الككفي قيس بف سميـ كتاب* 
 األكلى ط الياللي، سميـ: عميو كعمؽ البندارم محمد. د: الفارسية عف ترجمو الخميني، اهلل ركح:األسرار كشؼ* 

. عماف كالتكزيع، لمنشر عمار دار ـ،1987*ىػ1408
 الحمادم الفضائؿ أبي بف مالؾ بف لمحمد:اعتقادىـ كبياف مذىبيـ ككيفية القرامطة كأخبار الباطنية أسرار كشؼ* 
 .سينا ابف مكتبة الخشت، عثماف محمد: تحقيؽ( ىػ470ت)

 المطبعة تبريز، ىاشمي، بني مكتبة الناشر األربمي، عيسى بف عمي الحسف ألبي:األئمة معرفة في الغمة كشؼ* 
. ىػ1381 الطبع تاريخ قـ، العممية،

. لندف الفجر، مؤسسة السماكم، التيجاني محمد لمدكتكر:الصادقيف مع ألككف* 
( ىػ478ت )الحرميف بإماـ المعركؼ الجكيني يكسؼ بف عبداهلل بف الممؾ لعبد:السنة أىؿ عقائد في األدلة لمع* 

. ىػ1385 لمتأليؼ المصرية الدار القاىرة، محمكد، حسيف فكقيو: تحقيؽ
 الطبعة تصكير محمد، كابنو قاسـ بف محمد بف عبدالرحمف كترتيب جمع:تيمية ابف اإلسالـ شيخ فتاكل مجمكع* 

. ىػ1398 األكلى
 شكرم محمكد السيد كىذبو اختصره الٌدىمكم، حكيـ غالـ عبدالعزيز شاه تأليؼ:عشرية اإلثني التحفة مختصر* 

. ىػ1373 القاىرة، السمفية، المطبعة الخطيب، الديف محبٌ : تحقيؽ األلكسي،
. طيراف اإلسالمية، الكتب دار ىػ،1404 الثانية ط المجمسي، باقر محمد:الرسكؿ أخبار شرح في العقكؿ مرآة* 
 الكتب دار عبدالقادرعطا، مصطفى: تحقيؽ النيسابكرم، الحاكـ عبداهلل أبي لإلماـ:الصحيحيف عمى المستدرؾ* 

. ىػ1411 األكلى ط لبناف، بيركت، العممية،
. العربي الفكر دار كالطبع، النشر ممتـز( ىػ241ت )حنبؿ بف محمد بف أحمد عبداهلل أبي لإلماـ:أحمد اإلماـ مسند* 
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. الكتب عالـ بيركت، جكنس، ماردسف: تحقيؽ الكاقدم، عمر بف لمحمد:المغازم* 
 بف عبداهلل. د: تحقيؽ( ىػ620ت )المقدسي قدامة بف محمد بف أحمد بف عبداهلل محمد أبي الديف لمكفؽ :المغني*  

. ىػ1406 األكلى ط القاىرة، لمطباعة، ىجر الحمك، محمد عبدالفتاح. د التركي، عبدالمحسف
 ديب الديف محيى: تحقيؽ ، القرطبي عمر بف أحمد العباس أبي الحافظ لإلماـ:مسمـ تمخيص مف أشكؿ لما المفيـ*

 .ىػ1417 األكلى ط بيركت، دمشؽ، الطيب، الكمـ دار دمشؽ، بيركت، كثير، ابف دار... بديكم عمى يكسؼ مستك،
 لممطبكعات، األعممي مؤسسة منشكرات بابكيو، بف الحسيف بف عمي بف محمد جعفر ألبي:الفقيو يحضره ال مف* 

 .لبناف بيركت،
 بجامعة كالنشر الثقافة إدارة طبع سالـ، رشاد محمد: تحقيؽ تيمية، بف عبدالحميـ بف أحمد اإلسالـ لشيخ:السنة منياج* 

. ىػ1406 األكلى، ط اإلسالمية، سعكد بف محمد اإلماـ
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